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Exp:
Nº Reg:
Dia Reg:

Nou Menor

Modificació 12/2014-OBRES

Classificació de l' activitat inicial: MENOR

DNI/CIF:

DNI/CIF:

CP:

CUPs:

DNI:

Telèfon:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Ajuntament de
Manacor

Núm. expedient:

Col·legi professional:

Núm. d'activitat del registre autonòmic:

Adreça:

Municipi:

Llinatges i nom o raó social:

Llinatges i nom o raó social:

REPRESENTANT LEGAL 

AJUNTAMENT DE MANACOR

8002009ED1880S0001SX

Que les dades següents són certes.

Els documents tècnics que sign i que consten en l'expedient  entren dins de les competències que m’atorga la titulació i 
col·legiació professional, i dispós de l'assegurança de l'art. 10 i la DA3 de la Llei 7/2013.

Abans de la instal·lació i l'obra són necessaris els informes o autoritzacions sectorials que s' indiquen en el punt 3.4.

En el cas que hi hagi obres, que les obres que s' han de fer són compatibles amb  l'activitat.

FITXA RESUM (Emplenat pel tècnic competent)
RESUM DE LES CARACTERÍSTIQUES DE L'ACTIVITAT 

Llinatges i nom: MIQUEL OLIVER SANSÓ

Adreça electrònica:

La modificació canvia la classificació de l' activitat?
Si la modificació canvia la classificació, indicar quin tipus d' activitat resultarà:

Que es disposa i s'han tengut en compte, a l' hora de redactar la documentació tècnica i executar la instal·lació i l' obra si 
n'hi ha, les condicions indicades en les autoritzacions, exoneracions i informes sectorials vinculants que s' indiquen en el 
punt 3.4.
Que per a l'inici i exercici de l'actividad són necessàries les autoritzacions informes i exoneracions que s' indiquen en el punt 
3.5.

971559413

Complesc els requisits legals per exercir la professió.

Referència cadastral:

CARRER MAJOR, 22 i CARRER DES CONVENT, 13

Classificació activitat segons Llei 7/2013:

P-0703300-D

En el cas que hi hagi obres, que les obres són totes les necessàries perquè l'activitat compleixi la normativa vigent.

Que l' activitat complirà totes les ordenances municipals, la normativa urbanística d´aplicació i tota la que tengui 
repercussions urbanístiques.

07500

miqueloliversanso@gmail.com

Com a tècnic/a competent certific que:

MANACOR

X: 517915   Y: 4379971Coordenades UTM de la porta principal de l' edifici:

COEIB Núm. col·legial: 407

TITULAR

18.222.502-Q

TIPUS D´EXPEDIENT  

DADES TITULAR I REPRESENTANT LEGAL

DADES DE L´ACTIVITAT  

TÈCNIC/A COMPETENT  

Sí No
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1. CLASSIFICACIÓ DEL PROCEDIMENT

Les obres d' edificació, construcció i implantació d' instal·lacions de nova planta.

La ubicació de cases prefabricades i instal·lacions similars, ja siguin provisionals o permanents.

La tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva en terrenys incorporats a processos de transformació 
urbanística i, en tot cas, quan aquesta tala es derivi de la legislació de protecció del domini públic.

Indicar:

La normativa específica  indica que es necessita autorització:

Les que es facin en domini públic.

Moviments de terres, explanacions, parcel·lacions, segregacions o altres actes de divisió de finques en 
qualsevol tipus de sòl, quan no formin part d' un projecte de reparcel·lació.

Les activitats definides com a tals per aquesta Llei incloses en els annexos I i II de la Llei 11/2006, de 14 
de setembre, d'avaluacions d'impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques a les Illes Balears.

Les activitats que manipulin, expedeixin o emmagatzemin productes susceptibles d'originar riscs greus a 
persones i béns per explosions, combustions, toxicacions, radiacions i similars, així com fums, gasos, olors, 
boires o pols en suspensió que puguin produir molèsties greus als veïns, sempre que no estiguin cobertes 
per altres autoritzacions sectorials.

Els paràmetres de la part afectata són (en cas d´activitat nova és tota l´activitat i en cas de modificació solament la part 
modificada):

Les que es facin en sòl rústic protegit.

Les que afectin béns protegits de conformitat amb la legislació en matèria de patrimoni.

Les que es regulin reglamentàriament.

Quan els ocupants necessitin ajuda per evacuar-los, com ara guarderies, hospitals, residències de la 
tercera edat i similars.

Quan l'aforament sigui superior a 500 persones, o a 250 persones quan la densitat d'ocupació sigui igual o 

superior a 1 persona/m2.

Les indústries, els tallers industrials i les indústries agroalimentàries amb més de 1.000 m2 de superfície 
computable.

Les activitats amb més de 2.500 m2 de superfície computable, excepte els aparcaments a l'aire lliure que 
sempre seran innòcues.

Quan la densitat de la càrrega de foc ponderada i corregida de l'activitat sigui superior o igual a 400 

Mcal/m2, o quan sigui superior o igual a 200 Mcal/m2 amb una superfície construïda superior a 300 m2.

Quan la previsió de l’emissió de renou mesurat a un metre de les maquinàries, aparells o equips:
- A l’interior d’edificis sigui superior o igual a 90 dB (A) en període diürn o vespertí i superior o igual a 80 dB 
(A) en període de nit.
- A zones a l'aire lliure o sense tancaments superior o igual a 65 dB (A) en període diürn o vespertí i 
superior o igual a 55 dB (A) en període de nit.
No s’ha de tenir en compte, en la previsió, l’emissió de renou que puguin produir els aparells d’àudio 
autònoms com ara televisors o similars.
Quan es tracti de zones residencials o que requereixin una protecció especial contra la contaminació 
acústica, els valors indicats s’han de reduir en 5 dB.

Edificació subjecta a primera ocupació o utilització.

Infraestructures comunes.

1.1. ANNEX I TITOL I    

A1-T1-2

A1-T1-1

A1-T1-3

A1-T1-4

A1-T1-5

A1-T1-6

A1-T1-7

A1-T1-8

A1-T1-9-1

A1-T1-10

A1-T1-9-2

A1-T1-9-3

IC

1.2. ALTRES

9.8.a

9.8.b

9.8.c

9.8.d

altres

P1
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36 mesos.

2. DOCUMENTACIÓ PRECEPTIVA QUE S´HA DE PRESENTAR

□

□
□

□

■
□
■
□

■
■

Fitxa resum subscrita per tècnic/a competent.
Certificat o document que acrediti que el director de l'obra n'assumeix la direcció quan es tracti d'obres 
d'edificació que afectin la seguretat estructural però no necessitin projecte, d'acord amb l'article 2 de la Llei 
38/1999, de 5 de novembre, d'ordenació de l'edificació.

COMUNICACIÓ PREVIA

Inici d´instal·lació i execució d´obres si n'hi ha:

Inici i exercici de l´activitat:

Sol·licitud d'inici d'instal·lació i d'obres si n'hi ha.

Informes i autoritzacions sectorials prèvies indicats en el punt 3.4.

Els aparcaments a l’aire lliure

Pagament dels tributs municipals corresponents.

PERMÍS D´INSTAL·LACIÓ I OBRES SI N'HI HA

Les d’ús administratiu i d’aparcament de fins a 300 m2 de superfície computable

Les activitats incloses en l'àmbit d’aplicació de la Llei 12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de 
liberalització del comerç i de determinats serveis

La resta d'activitats no indicades en els punts anteriors de fins a 100 m2 de superfície computable, excepte 
activitats amb cuines classificades com a risc especial segons el document bàsic de seguretat d’incendi del 
Codi tècnic de l'edificació

Només és necessari fer obres que NO necessiten projecte  d'acord amb l'article 2  de la Llei 38/1999, 
(LOE), i aquestes obres no afecten a la seguretat estructural.

Només és necessari fer obres que NO necessiten projecte d'acord amb l'article 2  de la Llei 38/1999, 
(LOE), pero n'hi ha que afecten a la seguretat estructural.

Termini d´execució de les obres:

Permís d´instal·lació i obres, (art. 38)

Tramitar segons art. 47

Estimació de l'import total de les obres acompanyada d'una relació de les obres que s'han de fer o de 
plànols de l'estat actual amb fotografies representatives.

Pagament dels tributs corresponents.

No es necessita fer cap obra per instal·lar l'activitat.

Projecte d'activitat acompanyat de la fitxa resum.

Projecte integrat o projectes específics d'obres i activitat degudament coordinats i  fitxa resum.

És necessari fer obres que necessiten  projecte d'acord amb l'article 2 de la Llei 38/1999,  (LOE).

Documentació ambiental requerida per la Llei 11/2006, de 14 de setembre, per a les activitats subjectes al 
tràmit d'avaluació d'impacte ambiental.

1.3. ANNEX I TITOL III  

A1-T3-1

A1-T3-2

A1-T3-3

A1-T3-4

1.4. OBRES-MARCAU UNA DE LES CASELLES  

O1

O2

O3

O4

1.6. PROCEDIMENT PER TRAMITATAR  L´EXPEDIENT:     

2.1. INICI D´INSTAL·LACIÓ I D´EXECUCIÓ D´OBRES SI N'HI HA     

2.2. INICI I EXERCICI DE L´ACTIVITAT    

1.5. DURACIÓ DE LES OBRES (SI N'HI HA) 
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■
□

□
□
□

□

■

■
■

3. DADES DE L´ACTIVITAT

Classificació del sòl:

Urbà

Rústic

Urbanitzable

CNAE 2009
1 82.1

2

3

4

5

P1

P2

P3

P4

P5

Oficines Administratives

Títol del projecte:

Col·legi professional: 407

Identificació

1.144,02

Ús i classificació segons el PGOU,NNSS,...: (Indicar ús, classificació, grau,  
tipus de sòl rùstic, etc.):

Declaració responsable d´inici i exercici de l´activitat.

Certificat del tècnic director d´instal·lació i obres si n' hi ha, d'acord amb el model oficial.

Pagament dels tributs corresponents.

1-2 Zona General Antiga - RE-NA

Nom del Tècnic/ca:

Act. i Instal·lacions Adequació Plantes Segona, Tercera i Quarta a Usos Admin. Edif. Municipal

Miquel Oliver Sansó

Relació de les obres executades amb l'increment de l'import de les obres si s'ha optat per la presentació de 
plànols de l'estat actual amb fotografies representatives en la comunicació prèvia.

Sup. computable (m2)

COEIB Núm. col·legial:

Data del visat (si en té):

Descripció

Descripció de l'activitat

Visat Núm. (si en té):

Certificat o document que acrediti que el director de l'obra n'assumeix la direcció quan es tracti d'obres 
d'edificació que afectin la seguretat estructural però no necessitin projecte, d'acord amb l'article 2 de la Llei 
38/1999, de 5 de novembre, d'ordenació de l'edificació.

Fitxa resum subscrita per tècnic/a competent.

Memòria tècnica succinta sobre l'activitat i les instal·lacions acompanyada dels plànols d'emplaçament i 
d'allò realment executat, tant de planta com d'alçada, a escala adequada, amb la ubicació dels elements 
essencials de les instal·lacions tècniques i de maquinària.

Projecte d´activitat d'allò realment executat, d'acord amb el títol I de l'annex II.

Si hi ha variacions respecte del projecte presentat per al permís d'instal·lació i obres si n'hi ha, justificació 
del tècnic director que les variacions no impliquen un nou permís d'instal·lació o obres de l'activitat, i 
s'haurà de presentar una memòria i plànols de la realitat.

2.2. INICI I EXERCICI DE L´ACTIVITAT    

3.1. USOS

3.2. ACTIVITATS DESENVOLUPADES    

3.4. AUTORITZACIONS, INFORMES I EXONERACIONS SECTORIALS PRÈVIES A LA INSTAL·LACIÓ I/O OBRES    

3.3. DADES DEL PROJECTE (SI N'HI HA)    
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P1

P2

P3

P4

P5

Núm. 
expedient:

Si/No Si/No

SI NO

NO NO

NO NO

NO NO
NO NO
SI NO
SI NO
SI NO

NO NO
NO NO
NO NO

NO NO

NO SI

NO SI

SI SI

NO SI

(firma del titular de l´activitat)                
nom, llinatges i DNI

(firma del/de la tècnic/a autor/a de la fitxa resum)                 
nom, llinatges, DNI i núm. col·legial

Activitat:

Classifiació de l' activitat:

Tramitació inici d' instal·lació i obres si n´hi ha:

Tramitació inici d' activitat: 

Superfície computable:
Capacitat de persones interior:

Modificació

MENOR

Està aquesta activitat vinculada a una activitat d' infraestructures comunes?

Electricitat baixa tensió

Electricitat alta tensió

1.144,02
84
84

INSTAL·LACIÓNS DE QUE 
DISPOSA L´ACTIVITAT

Gas

Música

Permís d´instal·lació i obres, (art. 38)

Manacor, 13 de desembre de 2017

Manifest, sota jurament o promesa, que dic la veritat, que he actuat amb la màxima objectivitat possible, prenent en consideració 
tant el que pugui afavorir com el que pugui causar perjudicis al client o clienta, i que conec les sancions administratives i/o penals 
pertinents si incomplesc el meu deure com a tècnic/ca redactor/ra.

Instal·lació fontaneria

Xemeneies
Cuina
Raigs X

Emmagatzematge productes químics

Aparells elevadors

Control de fums

Instal·lació climatització

Ventilació

BIES
Extinció automàtica

Miquel Oliver Sansó - 18.222.502-Q - Col. 407 COEIB

Columna seca
Hidrants

Emmagatzematge combustible

Emmagatzematge GLP

Lloc i data:

Submministraments secundaris

Música en viu

Telecomunicacions

Tramitar segons art. 47

Caldera gas

Instal·lació calefacció

Generació elèctrica de petita potència
Intal·lacions frigorífiques
Caldera gasoil

Detecció i alarma

Aparells elevadors d' emergència

Instal·lació sanejament
* Aquesta llista no té caràcter excloent.
Equips a pressió

Centre de transformació

86,53 Mcal/m²Càrrega de foc ponderada:

Posada en Servei de la Instal·lació Contra Incendis

Posada en Servei de la Instal·lació Elèctrica BT
Identificació

Posada en Servei de la Instal·lació Tèrmica

-Potència màxima sonora (dB):Capacitat total de persones:
Capacitat de persones exterior:

Descripció

3.5. AUTORITZACIONS, INFORMES I EXONERACIONS SECTORIALS PRÈVIES A L'INICI DE L'ACTIVITAT    

3.6 CARACTERÍSTIQUES I INSTAL·LACIONS  DE L'ACTIVITAT    

4. OBSERVACIONS 

5. RESUM

SÍ

NO
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ACTIVITATS I INSTAL·LACIONS ADEQUACIÓ PLANTES SEGONA, 
TERCERA I QUARTA A USOS ADMINISTRATIUS EDIFICI MUNICIPAL 

 
I. MEMÒRIA 

 
 
1.- ANTECEDENTS I OBJECTE DEL PROJECTE 
 
1.1.- ANTECEDENTS 
 
En l’actualitat es disposa d’un edifici municipal de nou plantes sobre rasant i una planta 
semisoterrani, el qual antigament tenia un ús comercial i que es va adequar, en part, a oficines 
administratives. L’anterior actuació va consistir en adequar les plantes baixa, primera i segona a ús 
administratiu, així com els elements comunitaris i instal·lacions de seguretat necessàries per 
assegurar el correcte funcionament de la resta de plantes. Es disposa del corresponent títol 
habilitant per a l’exercici de l’activitat amb l’expedient municipal núm. 12/2014-OBRES. 
 
L’edifici, en compliment de les prescripcions del Document Bàsic SI: Seguretat Contra Incendis en 
l’Edificació, actualment disposa d’una escala d’emergència, així com una instal·lació de columna 
seca i un sistema de boques d’incendi equipades en totes les plantes, entre altres instal·lacions, 
que permeten l’ús global administratiu de totes les plantes. No obstant, s’ha de remarcar que 
l’evacuació de l’edifici es realitza per la planta baixa, la qual sempre haurà d’estar oberta en 
l’exercici de l’activitat. 
 
1.2.- OBJECTE 
 
El present projecte pretén definir les característiques i les condicions en que es portaran a terme les 
instal·lacions i mesures correctores de les plantes segona, tercera i quarta de l’edifici de propietat 
municipal ubicat al carrer Major, 22 i al carrer des Convent, 13 del nucli urbà de Manacor, amb la 
finalitat de poder destinar-lo a usos administratius. 
 
De la mateixa manera es redacta per a la seva presentació davant els Organismes Oficials amb 
competència per a concedir l’autorització de les instal·lacions i la concessió del corresponent 
Permís d’Instal·lació i Obres de l’Activitat. Per aquest motiu es redacta conjuntament amb el 
projecte bàsic i d'execució d’adequació de les plantes segona, tercera i quarta, redactat per 
l'arquitecte Sr. Pedro Puche Andreu. 
 
 
2.- PROMOTOR I EMPLAÇAMENT DE LES INSTAL·LACIONS. 
 
Promotor: 
 
Titular:  AJUNTAMENT DE MANACOR 
CIF:  P-0703300-D 
Domicili: Plaça des Convent, 1 
Localitat: Manacor 
 
Emplaçament de les instal·lacions: 
 
Domicili: CARRER MAJOR, 22 i CARRER DES CONVENT, 13 
Localitat MANACOR 
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3.- TRAMITACIÓ I CLASSIFICACIÓ DE L’ACTIVITAT. 
 
L’activitat del present projecte, que consisteix en la pròpia d’unes Oficines Administratives, s’ha de 
considerar com una Activitat Permanent Menor, al complir-se alguna de les circumstàncies 
indicades al títol I de l’annex I de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de Règim jurídic d’instal·lació, 
accés i exercici d’activitats a les Illes Balears. En concret es compleix: 
 
 Activitat no industrial amb una superfície computable inferior a 2.500 m2 i superior a 100 m2.  
 La majoria dels ocupants no necessiten ajuda en cas d’evacuació 
 Capacitat inferior a 500 persones, segons la normativa contra incendis. 
 La previsió d’emissió de renou a l’interior del local és inferior a 90 dB(A) en període diurn i 

vesperí i inferior a 80 dB(A) en període nocturn. 
 La càrrega de foc ponderada és inferior a 200 Mcal/m2 amb una superfície construïda superior a 

300 m2. 
 L’activitat no es troba inclosa en els annexos I i II de la Llei 11/2006, de 14 de setembre, 

d’avaluacions d’impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques a les Illes Balears. 
 No es manipulen, expedeixen o emmagatzemen productes susceptibles d’originar riscs greus a 

persones i béns per explosius, combustions, intoxicacions, radiacions i similars, així com fums, 
gasos, olors, boires o pols en suspensió que puguin produir molèsties greus als veïns. 

 L’activitat no es fa en domini públic, en sòl rústic protegit ni afecta béns protegits de conformitat 
amb la legislació en matèria de patrimoni. 

 
Actualment es disposa del corresponent títol habilitant per a l’activitat d’oficines administratives en 
plantes baixa, primera i soterrani. Amb el present projecte es pretén ampliar aquesta activitat a les 
plantes segona, tercera i quarta i obtenir el nou títol habilitant pel seu exercici. D’acord amb l’article 
11 de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de Règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats 
a les Illes Balears, les modificacions d’activitats s’han de tramitar mitjançant el procediment que 
correspongui als paràmetres de la part afectada. No obstant, els paràmetres de l’ampliació també 
corresponen als d’una Activitat Permanent Menor. 
 
Per altra part, per a la instal·lació de l’activitat projectada s’han d’executar obres que necessiten 
projecte d’acord amb l’article 2 de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació. 
 
En conseqüència, d’acord amb l’article 38 de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de Règim jurídic 
d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears, l’activitat estarà subjecta a permís 
d’instal·lació i obres. 
 
Per últim, conforme al RD 475/2007, de 13 d’abril, pel qual s’aprova la classificació nacional 
d’activitats econòmiques, aquesta es pot classificar de la següent manera: 
 

CNAE-2009: 82.1 Activitats administratives i auxiliars d’oficina 
 
 
4.- REGLAMENTACIONS VIGENTS. 
 
Les Reglamentacions vigents per a aquest tipus d’activitats són les següents:  
 
 Llei 7/2013, de 26 de novembre, de Règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les 

Illes Balears. 
 RD 314/2006, de 17 de març, pel que s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE). 
 Reglament d’Activitats Molestes, Insalubres, Nocives y Perilloses (Decret 2414/1961, de 30 de 

novembre). 
 Ordenances Municipals Excel·lentíssim Ajuntament de Manacor. 
 Reglament sobre Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut en els Llocs de Treball (Reial 

Decret 486/1997, de 14 d’Abril de 1997). 
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 Llei 8/2017 de 3 d’agost, d’accessibilitat universal de les Illes Balears. 
 Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (Decret 842/2002, de 2 d’agost) i Instruccions 

Tècniques Complementàries .  
 Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol) i 

les seves Instruccions Tècniques Complementàries. 
 RD 138/2011, de 4 de febrer, pel que s’aproven el Reglament de Seguretat per a Instal·lacions 

Frigorífiques i les seves Instruccions Tècniques Complementàries. 
 Llei 1/2007, de 16 de març, contra la contaminació acústica de les Illes Balears. 
 Llei 37/2003, de 17 de novembre, del Renou. 
 RD 1367/2007, de 19 d’octubre, pel que es desenvolupa la Llei 37/2003, de 17 de novembre, 

del Renou, amb respecte a la zonificació acústica, objectius de qualitat i emissions acústiques. 
 Reglament General de Policia d’Espectacles Públics i Activitats Recreatives (RD 2816/82 de 27 

d’agost). 
 Normes de la Companyia Distribuïdora ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SLU. 
 RD 865/2003, de 4 de juliol, pel que s’estableixen el criteris higiènico-sanitaris per a la 

prevenció i control de la legionel·losi.  
 RD 140/2003, de 7 de febrer, pel que s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua 

de consum humà. 
 
i totes quantes disposicions legals concordants puguin ser-li d’aplicació. 
 
 
5.- EMPLAÇAMENT I NATURALESA DE L’EDIFICACIÓ. 
 
5.1.- QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA 
 
L’edifici es troba situat en el nucli urbà  de Manacor. Segons les NNSS aprovades definitivament, el 
local es troba situat en una zona classificada com a 1-2 Zona General Antiga i segons el Pla 
General d’Ordenació urbana (PGOU) aprovat inicialment, es troba situat en un solar classificat EQ-
AI en una zona classificada com a RE-NA. 
 
L’ús administratiu es pot classificar com a ús públic. D’acord amb l’article 63 de les Normes 
Subsidiàries del TM de Manacor, es podria incloure en el grup 3r: d’oficines: Locals amb aquesta 
destinació, que ocupin totalment o parcialment els edificis en que estan instal·lats. Aquest ús es 
troba permès en Zona General Antiga. 
 
L’article 82 del PGOU defineix l’ús d’equipament administratiu o institucional (EQ-AI) com les 
activitats pròpies dels serveis de les administracions públiques o les seves entitats instrumentals.   
 
 
5.2.- CARACTERÍSTIQUES DEL LOCAL. 
 
5.2.1.- Descripció General. 
 
Es tracta d’un local que ocupa les plantes segona, tercera i quarta d’un edifici de nou plantes 
(PB+8+Soterrani) entre amitgeres. La totalitat de l’edifici és de propietat municipal i es preveu que el 
seu ús serà administratiu en totes les plantes. Les plantes baixa, primera i soterrani actualment ja 
es destinen a ús administratiu, mentre que les plantes superiors (5, 6, 7 i 8) no es troben habilitades 
i no es destinen a cap activitat, tot i que en el futur es preveu que també es destinin a ús 
administratiu. 
 
L’edifici igualment disposa d’una terrassa a la coberta de l’edifici, la qual serà utilitzada per a la 
instal·lació de les unitats exteriors de climatització, antenes de telecomunicacions i altres possibles 
instal·lacions. 
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L’edifici disposa de dos accessos des de la via pública: un pel carrer Major i l’altre pel carrer des 
Convent. L’accés pel carrer des Convent es realitza a través de l’escala que comunica les diferents 
plantes de l’edifici, mentre que l’accés pel carrer Major es realitza directament a través de les 
oficines administratives situades en la planta baixa. De tota manera, l’establiment disposa de 
comunicació interior amb totes les plantes i dependències. 
 
L’edifici disposa d’una escala principal d’accés a totes les plantes de l’edifici i una escala exterior que 
només s’utilitzarà en cas d’emergència. 
 
La distribució, superfícies útils de cada dependència i l’aspecte exterior es defineixen en els plànols de 
planta i secció adjunts. 
 
5.2.2.- Estructura del Local. 
 
 TANCAMENTS:  
 Formats per blocs de fàbrica de formigó. 
 ESTRUCTURA:  
 Pilars, jàsseres i murs de contenció de formigó armat. L’estructura va ser objecte de reforç amb 

el corresponent projecte específic, mitjançant estructura metàl·lica, degudament protegida 
contra el foc. 

 SÒLS:  
 Rajoles de gres o similar a totes les dependències. 
 FONAMENTACIÓ:  
 Sabates aïllades arriostrades i sabates contínues, de formigó armat.  
 
5.3.3.- Superfícies i Dependències. 
 
En el següent quadre de superfícies es relacionen les superfícies útils i construïdes de les diferents 
plantes i dependències que conformen l’activitat: 
 
QUADRE DE SUPERFÍCIES D'ESPAIS HABILITATS    en m2 
PLANTA SEGONA, TERCERA I QUARTA Sup. construïda: 381,34 
Dependència     Superfície útil 
Despatx 1     36,76 
Despatx 2     14,65 
Despatx 3 14,36 
Despatx 4   19,14 
Despatx 5 13,09 
Sala de Treball 1     23,00 
Sala de Treball 2   73,12 
Passadís     19,96 
Vestíbul 32,64 
Distribuïdor     9,49 
Arxiu 4,46 
Sala Tècnica     7,71 
Lavabo dones/adaptat 6,42 
Lavabo homes     3,90 
Neteja   1,93 
Total planta:   280,63 
Sup. construïda total de zones habilitades:   1.144,02 
Sup. útil total de zones habilitades:   841,89 
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6.- EXERCICI DE L’ACTIVITAT 
 
L’activitat del present projecte consisteix en la pròpia d’unes oficines administratives municipals.  
 
Les tres plantes objecte de projecte es destinaran exclusivament a oficines administratives en la 
seva totalitat, disposant la mateixa distribució en totes elles i formada per vàries zones de treball 
administratiu i despatxos associats. 
 
Les plantes inferiors (baixa, primera i soterrani) ja es troben en funcionament i la seva activitat 
igualment és la d’oficines administratives, per a diferents serveis municipals. En relació a les 
plantes superiors, actualment es tracta d’espais diàfans sense ús. Aquest projecte no preveu la 
realització de cap tipus d’actuació sobre aquestes i la seva habilitació serà objecte de projecte 
específic, tot i que es preveu que el seu ús igualment sigui l’administratiu. 
 
 
7.- PERSONAL I OCUPACIÓ 
 
El càlcul de l’aforament màxim es realitza segons l’article 2 de la secció SI 3 del Document Bàsic SI: 
seguretat en cas d’incendi; on es preveu una persona per a cada 10 m2 de superfície útil en plantes 
d’ús administratiu (oficines). 
 
D’aquesta manera s’obté: 
 

Recinte o planta 
Zona, tipus 
d’activitat 

Superfície 
(m²) 

(m²/persona) 
Número de 
persones 

Planta segona  Administratiu 280,63 10,0 28 
Planta tercera  Administratiu 280,63 10,0 28 
Planta quarta  Administratiu 280,63 10,0 28 

 
TOTAL (P2+P3+P4): 84 

 
Per tot l’anterior, considerant les tres plantes que són objecte de reforma, tindrem una ocupació 
total màxima de 84 persones. 
 
 
8.- MAQUINÀRIA I ALTRES MEDIS 
 
Donades les característiques de l’activitat no es preveu la instal·lació de cap tipus de maquinària, a 
excepció de la petita maquinària d’oficina que es pugui disposar, així com els aparells de 
climatització. 
 
 
9.- MATÈRIES PRIMERES I PRODUCTES EMMAGATZEMATS 
 
Pel tipus d’activitat que es tracta, no es fa servir cap tipus de matèries primeres ni productes 
intermedis. Es disposa d’un petit arxiu/magatzem en cada planta, on es preveu que es guardi el 
material d’oficina de reposició. 
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10.- COMBUSTIBLES 
 
No es preveu la utilització de cap tipus de combustible per a l’exercici de l’activitat. Tota la 
maquinària i resta de receptors utilitzats per l’activitat seran elèctrics, disposant del corresponent 
subministrament mitjançant un comptador connectat a la xarxa de baixa tensió de la companyia 
distribuïdora ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SL. 
 
 
11.- SERVEIS HIGIÈNICS I INSTAL·LACIONS SANITÀRIES. 
 
El local disposarà de dos serveis higiènics en cada planta, un d’ells accessible per a persones amb 
mobilitat reduïda, segons es grafia en plànols de planta adjunts, els quals disposaran de lavabo 
amb aigua freda i calenta, inodor, sabó líquid i tovalloles d’un sol ús o eixugamans elèctric. 
 
La ventilació dels serveis, directament a l’exterior, es realitzarà mitjançant un extractor elèctric. 
 
El sòl serà impermeable i estarà solat amb plaqueta ceràmica o similar amb una resistència al 
lliscament 35< Rd ≤ 45. Les parets, també impermeables, estaran recobertes fins al sostre amb 
rajoles o altres materials vidriats. El sostre, de guix, serà pintat amb pintura plàstica rentable. 
 
Els serveis higiènics disposaran d’un sistema de tancament des de l’interior i s’instal·laran 
recipients especials i tancats per a la higiene femenina. Igualment es disposarà de taquilles 
individuals o penjadors pels objectes personals del personal ocupat per l’activitat.  
 
La forma i dimensions dels serveis higiènics es pot observar en els plànols adjunts. 
 
 
12.- INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA. 
 
L’edifici actualment disposa de subministrament elèctric, el qual serà objecte d’ampliació de 
potència. Es disposa d’un quadre general situat en planta baixa de l’establiment, des del qual es 
preveu la instal·lació de les noves línies d’alimentació als subquadres elèctrics situats en cada una 
de les plantes objecte d’actuació. 
 
Les principals característiques i condicions que ha de complir la instal·lació elèctrica de baixa tensió 
es defineixen a continuació. 
 
12.1.- CARACTERÍSTIQUES GENERALS. 
 
a) Classe de corrent. 

Les línies s’explotaran, en règim permanent, amb corrent alterna monofàsica de 50 Hz de 
freqüència. 
 
b) Tensió nominal. 

La tensió nominal serà 230 V, valors als que es referiran tots els càlculs del projecte. 
 
 
12.2.- DESCRIPCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS. 
 
12.2.1.- Generalitats 
 
La instal·lació objecte del present projecte comprèn les següents parts: 
 

- Mòdul de protecció i mesura. 
- Derivació individual.  
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- Instal·lació interior. 
 
12.2.2.- Mòdul de protecció i mesura 
 
El local disposarà de subministrament elèctric gràcies a un comptador instal·lat en mòdul 
normalitzat i situat a l’interior de la centralització de comptadors de l’edifici. La instal·lació d’enllaç 
amb la companyia distribuïdora és existent i té capacitat per a la nova potència a contractar, pel que 
no es preveu la seva modificació.  
 
12.2.3.- Derivació individual 
 
La derivació individual és igualment existent i suficient per a la nova potència prevista per la present 
actuació, pel que tampoc es preveu la seva substitució. Amb origen a comptador i final a quadre 
general, serà independent de qualsevol altre circuit, estarà formada por cables de coure unipolars 
d’aïllament 750 V en muntatge encastat en obra. Els conductors seran no propagadors de 
d’incendis i amb emissió de fums i opacitat reduïda (s/norma UNE-21123 o UNE-211002). La resta 
de característiques de la línia es detalla en plànol d’esquema elèctric adjunt. 
 
La derivació individual estarà formada per: 
- Un conductor actiu de fase (R): negre. 
- Un conductor neutre (N): Color blau clar. 
- Un conductor de protecció (TT): Color verd-groc. 
 
12.2.4.- Quadre general 
 
El Quadre General estarà format per un armari metàl·lic, i dotat d’interruptor general de 4 pols. Des 
d’aquest s’alimentarà, a través de protecció diferencial i magnetotèrmica els diferents circuits del 
local. El quadre general és existent i disposa d’espai de reserva per a la instal·lació de les 
proteccions de les noves línies i circuits que alimentaran els quadres elèctrics de les plantes objecte 
de projecte. 
 
12.2.5.- Distribució interior 
 
A partir del quadre general abans descrit, s’alimenten els receptors de tot el local. 
 
Les canalitzacions es realitzaran mitjançant conductors aïllats, sota tubs flexibles no propagadors 
de flama (tipus forroplast) en muntatge empotrat en la seva totalitat. El diàmetre dels tubs complirà 
amb l’establert a la ITC-BT 21, segons el nombre, classe i secció dels conductors a allotjar. 
 
Els conductors, a l’interior del local seran tots de coure d’aïllament 750 V, del tipus no propagadors 
d’incendis i amb emissió de fums i opacitat reduïda. 
 
Les intensitats màximes admissibles i diàmetre de tubs a instal·lar, en funció de la secció dels 
conductors a utilitzar en muntatge empotrat en obra (segons la taula 1 de la ITC-BT-19), es 
resumeix a la taula següent: 
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 LÍNIES MONOFÀSIQUES 

 
LÍNIES TRIFÀSIQUES 

SECCIÓ (mm2) Imàx tub Imàx tub 

1,5 15 16 13,5 20 
2,5 21 20 18,5 20 
4 27 20 24 25 
6 36 25 32 25 

10 50 25 44 32 
16 66 32 59 40 
25 84 40 77 50 
35 104 40 96 50 

 
En l’esquema elèctric adjunt es defineixen les característiques de totes les línies, així com de les 
seves proteccions. 
 
12.2.6.- Sistema de posada a terra 
 
La presa de terra consistirà en un anell tancat de cable de coure nu, instal·lat en el fons de les 
síquies de fonamentació i que agafi tot el perímetre de l’edifici. A aquest anell se li connectarà 
l’estructura metàl·lica de l’edifici o, quan la fonamentació del mateix es faci amb sabates de formigó 
armat, un cert nombre de ferros dels considerats principals i com a mínim un per sabata.  
 
En cas de rehabilitació o reforma d’edificis existents, la presa de terra consistirà en una o vàries 
picasses d’acer cobrejat de 2 m de longitud, connectades entre si per cable nu de coure de 35 mm2 
de secció, fins a aconseguir una resistència inferior a 60 . 
 
La presa de terra es connectarà, mitjançant cable de coure de tensió d’aïllament 1 kV i 16 mm2 de 
secció, al born principal de terra del quadre general de distribució.  
 
Els conductors secundaris estaran constituïts per cables aïllats de la mateixa naturalesa que els 
corresponents polars. Les seves seccions compliran amb el prescrit a la instrucció ITC-BT-18, 
apartat 3.4.  
 
12.2.7.- Protecció diferencial 
 
Tots els circuits de les instal·lacions compreses en aquest projecte, estaran protegits contra 
contactes indirectes mitjançant l’acció d’interruptors automàtics diferencials, per corrents de 
defecte, d’alta o mitja sensibilitat (30 mA o 300 mA). 
 
En funció del valor de la intensitat de defecte, la màxima resistència a terra que es podrà obtenir 
per a no sobrepassar el valor permès de tensió de defecte serà: 
 
a)  Locals humits: 

 
Rm= 24 V / 0, 30 A = 80 Ohms 

 
b)  Locals no humits: 
 

Rm= 50 V / 0, 30 A = 166 Ohms 
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12.2.8.- Protecció contra curt circuits i sobrecàrregues 
 
La protecció eficaç contra curt circuits es resoldrà mitjançant interruptors automàtics de poder de 
talla adequat. Per aquest motiu, s’han calculat les intensitats de curt circuit en els punts més 
importants de la instal·lació, considerant la distància entre el punt de subministrament i el 
transformador, així com la potència del mateix.  
 
Els resultats obtinguts justifiquen que el poder de tall dels interruptors sigui el següent, en funció del 
punt en que s’instal·len:   
 

- Interruptor general.................................................  10 kA 
- Interruptors quadre general....................................   6 kA 
- Interruptors subquadres.........................................     6 kA 

 
Per evitat sobrecàrregues, totes les línies secundàries estaran protegides amb interruptors 
automàtics magnetotèrmics PIA’S, dimensionats segons les característiques de cada línia i resumits 
a la taula de l’apartat 7.2.5. 
 
12.2.9.- Característiques dels materials 
 
Els materials compliran en tots els seus extrems amb el que disposen el vigent Reglament 
Electrotècnic de Baixa Tensió i les normes de GESA/ENDESA sobre instal·lacions d’enllaç vigents 
a la data de redacció d’aquest projecte, i correspondran a:  

 
- Conductors instal·lació interior: conductors de coure tipus no propagadors d’incendis i amb 

emissió de fums i opacitat reduïda, aïllament 750 V. 
- Tubs: flexibles, no propagadors de flama. El diàmetre dels tubs complirà amb l’establert a la 

ITC-BT-021, segons el nombre, classe i secció dels conductors a allotjar. 
- Automàtics magnetotèrmics i diferencials: Merlin Gerin o similar. 
- Caixes derivació: Planeta per a interior, de material incombustible, així com no propagador de 

flama, i proveïdes tapes desmuntables per a permetre la seva verificació. 
 
 
12.3.-  CLASSIFICACIÓ DEL LOCAL. 
 
Segons la instrucció ITC-BT-028, instal·lacions en locals de pública concurrència, el present local, 
destinat a oficines administratives amb una ocupació superior a 50 persones, s’ha de classificar 
com a local de reunió. La instal·lació complirà especialment amb el prescrit als articles 4 i 6 de la 
mencionada instrucció. 
 
En el disseny de la instal·lació s’han considerat les següents mesures: 
 
 Sectorització de les instal·lacions: La instal·lació es sectoritzarà, de manera que el tall de 

qualsevol línia no afecti a més de la tercera part del total de punts de llum instal·lats en el local. 
 El quadre general es situarà en el punt més pròxim possible a l’entrada de la derivació 

individual. 
 El quadre general i els subquadres de distribució s’instal·laran en locals o recintes que no siguin 

accessibles pel públic, o disposaran d’una porta dotada de pany i clau. 
 El local disposarà d’enllumenat d’emergència (enllumenat d’evacuació), que garantirà el 

reconeixement i la utilització dels mitjans o recorreguts d’evacuació. 
 

136710/0006 20/12/2017
C.V.E.:134afbf609764d0d8d8ea819171b5034



Ajuntament de Manacor                                                                                                                                       Oficines Edifici CAN BAUZA 

A114-17 

 

 
12.4.- ENLLUMENAT ARTIFICIAL. 
 
Es resoldrà mitjançant pantalles de tubs fluorescents, focus tipus “downlight” amb làmpades del 
tipus led i de baix consum encastats al fals sostre, així com làmpades decoratives, amb una 
previsió mínima de càrregues en VA igual a 1,8 vegades la potència en W de les làmpades o tubs 
de descàrrega.  
 
El comandament de l’enllumenat (maniobres d’encesa i apagada) dels vestíbuls i zones de 
circulació es realitzarà directament des d’uns interruptors situats al costat dels quadres de protecció 
i maniobra. Els despatxos i resta de dependències disposaran d’interruptors individuals situats al 
costat de les portes d’accés a cada dependència. 
 
El càlcul de l’enllumenat interior del local es realitzarà mitjançant el mètode dels lúmens, a partir de 
la següent fórmula: 
 
 
                Em . S 
           = ---------- 
               Cu.L.fm   
 
Sent: 
  = Flux necessari en lúmens (lm) 
Em = Il·luminància mitjana en lux (lm/m²) 
S  = Superfície a il·luminar en m² 
Cu = Coeficient d’utilització 0.6-0.9 
L = rendiment de la lluminària 0.65-0.75 
fm = Factor de manteniment 
 
S’ha realitzat el càlcul de les lluminàries mínimes a instal·lar per obtenir els següents nivells mitjos 
d’il·luminació horitzontal: 
 

DEPENDÈNCIA IL·LUMINACIÓ MITJANA 
HORITZONTAL (Lux) 

Oficines i despatxos 500 
Passadissos i Circulació 200 

 
Amb aquest càlcul igualment es pretén donar compliment a la secció SU 4 “Seguretat enfront el risc 
causat per il·luminació inadequada” i a la secció HE3 “Eficiència energètica de les instal·lacions 
d’enllumenat”. 
 
 
12.5.- ENLLUMENATS ESPECIALS 
 
En aplicació de l’article 3 de la ITC-BT-28, s’ha previst la instal·lació d’aparells autònoms 
automàtics per l’enllumenat d’evacuació en cas d’emergència. 
 
La il·luminació mitjana prevista serà de 5 lux com a mínim. S’instal·laran emergències en els llocs 
indicats en plànols, il·luminant preferentment les sortides, les instal·lacions de protecció contra 
incendis i els quadres de maniobra i protecció de l’enllumenat. 
 
El nombre de lúmens a instal·lar es calcula a partir de la fórmula següent: 
 
Nº LÚMENS A INSTAL·LAR = SUP. LOCAL (m²) x 0,5 W/m² x 10 LÚMENS/W 
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L’enllumenat de seguretat estarà previst per entrar en funcionament automàticament quan es 
produeixi la fallida de l’enllumenat general o quan la tensió d’aquest sia inferior al 70% del seu valor 
nominal. Aquest enllumenat haurà de funcionar com a mínim durant 1 hora, proporcionant la 
il·luminació prevista.  
 
 
12.6.- CÀLCUL DE POTÈNCIES 
 
12.6.1.- Potència instal·lada, de càlcul i sol·licitada 
 
Segons l’esquema elèctric en plànols adjunts s’obté el següent quadre de potències: 
 
POTÈNCIA INSTAL·LADA EXISTENT = 47.506 W 
POTÈNCIA INSTAL·LADA AMPLIACIÓ = 51.341 W 
POTÈNCIA TOTAL INSTAL·LADA = 98.847 W 
COEFICIENT SIMULTANEÏTAT = 0,7 
POTÈNCIA CÀLCUL = 69.192 W 
POTÈNCIA CONTRACTE = 69.000 W 
POTÈNCIA MÀXIMA ADMISIBLE = 86.602 W 
 
12.6.2.- Potència màxima admissible a la derivació individual 
 
a)  Per densitat de corrent: 
 
La potència màxima admissible es calcula segons la fórmula següent: 
 

Pmáx = √3 * Im * Fc * U1 

essent: 
Pmàx = Potència màxima admissible en watts. 
Im = Intensitat màxima admissible pel conductor segons la seva naturalesa. 
Fc = Factor de correcció a aplicar a Im en funció del tipus d’instal·lació del cable. 
U1 = Tensió de servei en volts. 
 
La derivació individual estarà formada per un conductor de coure amb les següents 
característiques: 
 
- Secció de la línia:  4x50+1x25 (3F+N+T) mm2 Cu 
- Tipus d’aïllament: 0,6/1 KV. 
- Classe d’instal·lació:   Encastada sota tub flexible. 
- Intensitat màxima admissible: 145 A (segons taula 1 ITC-BT-019) 
 
Substituint els valors de la fórmula, s’obté: 
 

Pm = √3 * 145 * 1 * 400 = 100.458 W 
 
De tota manera, l’interruptor magnetotèrmic general adoptat és de 125 A, pel que la potència 
màxima admissible és: 
 

Pm = √3 * 125 * 400 = 86.602 W 
 
b)  Per caiguda de tensió: 
 
La caiguda de tensió de la derivació individual haurà d’ésser inferior a l’1 % de la tensió nominal 
(400 V), és a dir:  Cdt   4,0 V. 
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Pm =    CdT *  * S * U     =  4 * 56 * 50 * 400    = 896.000 W 
                     L                                 5 
 
En conseqüència, el resultat més desfavorable són els 86.602 W admissibles per l’interruptor 
general magnetotèrmic, superior als 69.192 W de càlcul i als 69.000 W a contractar. 
 
12.6.3.- Potència màxima admissible a la instal·lació interior 
 
La caiguda de tensió a la instal·lació interior no pot ésser superior al 1,5 % de la tensió nominal. En 
tot cas, la potència màxima admissible per aquest motiu és superior al valor obtingut en l’apartat 
anterior. 
 
 
 
 
12.7.- CÀLCULS JUSTIFICATIUS DE LES LÍNIES. 
 
a) CÀLCUL DE LA INTENSITAT. 
 
                                                                     P 
    Càrrega connectada entre fases    I = ---------- 
                                                                U. cos fi 
 
                                                                                 736xCV 
    P = potència de la càrrega en W.      P = ----------- 
                                                                                       r 
    on: 
    I = intensitat en A. 
    U = tensió entre fases en V. 
    cos fi = factor de potència 
    r = rendiment. 
 
b) CÀLCUL DE LA SECCIÓ. 
 
                                                        2 
    Línies monofàsiques       S = --------- I. L. cos fi 
                                                     56 x u 
 
                                                 3 
    Línies trifàsiques        S = --------- I. L .cos fi 
                                               56 x u 
 
    L = longitud del conductor en m. 
    S = secció del conductor en mm². 
    u = caiguda de tensió en v. 
 
c) CAIGUDA DE TENSIÓ. 
 
La màxima caiguda de tensió permesa pel vigent R.E.B.T. entre l’origen de la instal·lació i qualsevol 
punt d’utilització serà inferior al 3% de la tensió nominal pels receptors d’enllumenat i inferior al 5% 
per a la resta de receptors. 
 
d) DENSITAT DE CORRENT. 
 
Es comprovarà que la secció obtinguda sigui tèrmicament admissible, d’acord amb la Instrucció 
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Complementària ITC-BT-019 segons el tipus de cable utilitzat: 
 
    d = I / S   (densitat de corrent admissible). 
 
 
13.- CLIMATITZACIÓ 
 
13.1.- DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 
 
S’ha previst la instal·lació i muntatge d’un sistema de climatització format per unitats climatitzadores 
del tipus bomba de calor amb cabal variable de refrigerant (VRV). Les unitats exteriors es situaran a 
la coberta de l’edifici, en el punt indicat en els plànols de planta adjunts. 
 
A la zona administrativa s’ha optat per la utilització d’unitats climatitzadores del tipus “cassette” i del 
tipus “conductes encastats en obra”, en funció de la distribució i alçada de cada una de les 
dependències. D’aquesta manera s’aconsegueix una bona distribució de l’aire tractat en tot el 
recinte. 
 
Amb l’objectiu d’assegurar el cabal d’aire de renovació de l’establiment indicat a la IT 1.1.4.2.3 del 
RITE, s’ha previst la instal·lació d’un conducte de ventilació independent del sistema de 
climatització. 
 
Igualment, en compliment de l’article IT 1.2.4.5.2 del Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els 
Edificis, donat que el cabal de ventilació és superior a 1.800 m3/h, s’ha previst la instal·lació de tres 
recuperadors de calor en cada planta, acoblats al sistema de renovació d’aire. D’aquesta manera 
s’aconsegueix la recuperació d’una part de l’energia de l’aire expulsat. 
 
El disseny i el càlcul de la instal·lació compleixen les instruccions del vigent Reglament 
d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis. Les condicions interiors desitjades seran les següents: 
 
- Temperatura interior: (Estiu = 25ºC / Hivern = 21ºC) 
- Humitat relativa: (Estiu = 55% / Hivern = 40%) 
- Aire ventilació: IDA 3 – De 8,0 l/s per persona. (IT 1.1.4.2.3). 
 
Per aconseguir aquestes condicions s’instal·laran 3 unitats exteriors (una per planta) del tipus VRV 
Daikin model RXYQ12T o similars. La potència frigorífica d’aquests equips és 33.500 W, mentre 
que la potència calorífica és de 37.500 W. La potència màxima absorbida de cada màquina és de 
9.100 W. 
 
D’aquesta manera s’obté el següent quadre de potències de climatització totals a instal·lar: 
 

Potència frigorífica: 100.500 W 
Potència calorífica: 112.500 W 
Potència elèctrica absorbida: 27.300 W 

 
 
13.2.- NECESSITATS TÈRMIQUES 
 
Pel càlcul de les necessitats tèrmiques, s’han considerat les pèrdues per transmissió a través dels 
diferents tancaments de l’edifici, la radiació solar, les càrregues internes, així com el cabal de 
ventilació necessari, en funció de l’ocupació considerada. 
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13.2.1.- Dades de Càlcul 
 
Distribució: S’adjunten plànols de planta amb la distribució de les dependències a climatitzar.  
Zona climàtica:  W 
 
Temperatures Acceptades: 
 
- Temperatura exterior: (Estiu = 32ºC / Hivern = -0,7ºC) 
- Temperatura interior: (Estiu = 25ºC / Hivern = 21ºC) 
- Humitat relativa: (Estiu = 55% / Hivern = 40%) 
 
Coeficients de Transmissió 
 
Es calcularan en funció de la següent expressió: 

 
                                       1 
K= ---------------------------------------------------- 
         1         C1       C2              1         Cn       1 
       ----- + ----- + ----- + ... + ----- + ----- + ----- 
         A1       B1       B2              D        Bn       A2 

 
on: K= Coeficient de transmissió. 

A1= Coeficient Transmissió cara exterior. 
A2= Coeficient Transmissió cara interior. 
B= Coeficient de Conductància. 
C= Grossors corresponents. 

 
13.2.2.- Càlculs de Transmissió 
 
Basant-se en els elements anteriors i en la expressió matemàtica: 
 

Q = K . S . (Te – Ti) 
 
On: Q= Quantitat de calor transmesa 
 K= Coeficient de transmissió del paràmetre 
 S= Superfície transversal de transferència 
 Te – Ti = Diferència de temperatures entre las cares. 
 
Es calculen les pèrdues per transmissió de cada una de les dependències climatitzades que 
conformen l’edifici.  
 
13.2.3.- Ventilació/Renovació aire exterior 
 
Al tractar-se d’una instal·lació de climatització en un establiment hoteler, i a efectes del càlcul de 
demanda tèrmica, s’ha previst el següent cabal de ventilació, d’acord amb la IT 1.1.4.2.2, a les 
diferents dependències que conformen l’activitat 
 
- Aire ventilació: IDA 3 – De 12,5 l/s per persona. (IT 1.1.4.2.2). 
 
13.2.4.- Càrregues internes 
 
S’han previst les aportacions internes provocades per la presència de persones, així com receptors 
d’il·luminació i qualsevol altre tipus de maquinària. 
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13.2.5.- Radiació solar 
 
En el càlcul es preveu la radiació solar transmesa a través de les diferents obertures, en funció de 
l’estació i l’hora solar, en el moment més desfavorable.  
 
El resultat total obtingut, tenint en compte totes les característiques de l’edificació, orientació, 
emplaçament, ventilació, ocupació, etc, són els següents: 
 
 

POTÈNCIA FRIGORÍFICA DE CÀLCUL:    93.348 W 
POTÈNCIA CALORÍFICA DE CÀLCUL:   58.371 W 

 
En l’annex de càlculs adjunt, es detallen les necessitats tèrmiques per dependències, així com les 
característiques de les unitats interiors previstes. 
 
 
13.3.- PERÍODES D’UTILITZACIÓ 
 
Els horaris d’utilització es defineixen en la següent taula, l’ús de totes les dependències serà el 
mateix, es a dir, administratiu. 
 

HORARI DE FUNCIONAMENT DE L’ACTIVITAT A L’ESTIU 
 

DIARI SETMANAL MENSUAL ANUAL 
    

De 8 a 15 hores De dilluns a 
divendres 

140 hores 560 hores 

 
HORARI DE FUNCIONAMENT DE L’ACTIVITAT A L’HIVERN 

 
DIARI SETMANAL MENSUAL ANUAL 

    
De 8 a 15 hores De dilluns a 

divendres 
140 hores 560 hores 

 
De les taules anteriors resulta un funcionament anual total de l’activitat de 1.120 hores. 
 
El que es pot definir és els règims de funcionament dels equips, que queden resumits en la següent 
taula, segons la UNE 100-001-85. 
 

 REFRIGERACIÓ CALEFACCIÓ VENTILACIÓ 
MESOS Juny, Juliol, Agost i 

Setembre 
Desembre, Gener, Febrer 
i Març 

Resta dels mesos de 
l’any 

 
 
13.4.- CONDUCTES DISTRIBUCIÓ D’AIRE I UNITATS TERMINALS DE DISTRIBUCIÓ 
 
Conductes de climatitzadors 
 
Pel càlcul dels conductes per a la distribució de l’aire climatitzat des dels climatitzadors fins a les 
unitats terminals s’han tingut en compte les següents condicions:  
 
 Velocitat màxima conductes principals :    5 m/s. 
 Velocitat màxima conductes secundaris :    4 m/s. 
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 Pèrdua de pressió màxima   : 0,1 mmca/m. 
 
A partir del cabal i la potència frigorífica dels equips seleccionats, s’han realitzat els càlculs de la 
secció necessària dels conductes, utilitzant el mètode de Pèrdua de Càrrega Constant.  
 
Conductes de ventilació 
 
S’ha previst la instal·lació de conductes d’extracció i aportació d’aire distribuïts en tot l’establiment, 
formant un circuit independent. Aquests conductes es connectaran a reixes d’extracció i impulsió.  
 
El criteri per al dimensionat d’aquests conductes es realitzarà de forma anàloga als de l’apartat 
anterior. 
 
 
Unitats de tractament o unitats terminals 
 
Per a condicionar les dependències, s’instal·laran unitats interiors del tipus “cassette” i unitats de 
conductes. Les seves característiques es relacionen en l’annex de càlculs tèrmics i plànols adjunts. 
 
Reixes, difusors i boques 
 
La impulsió d’aire a les dependències es realitzarà mitjançant reixes, toveres i difusors circulars 
construïts amb alumini lacat en color blanc. El retorn d’aire es realitzarà per mitjà de conductes de 
forma rectangular, els quals s’embocaran a la unitat climatitzadora, a partir de reixes construïdes 
igualment amb alumini lacat en color blanc. 
 
La ubicació de les unitats climatitzadores, conductes, difusors i reixes d’impulsió i retorn s’observa 
en els plànols de planta adjunts. 
 
 
13.5.- SISTEMES DE PROTECCIÓ I CONTROL 
 
Els sistemes de protecció i control que disposa el conjunt de la instal·lació són, per a cada equip 
dels instal·lats: 
 
- Protecció elèctrica del compressor, resistència de càrter, suspensió interna i vàlvules 

d’aspiració i descàrrega. 
- Equilibratge estàtic i dinàmic dels ventilador. 
- Vàlvula de quatre vies per a la inversió del cicle fred-calor. 
- Acumulació d’aspiració, separador de líquid. 
- Sistema automàtic de desglaç per inversió del cicle i control combinat de temps i temperatura. 
- Vàlvules d’expansió termostàtiques, filtre deshidratador, vàlvules antiretorn, recipient per a 

líquid amb tap fusible i vàlvules de servei. 
- Limitador de temperatura per a cada circuit en la línia de descàrrega que protegeix el motor del 

compressor contra una falta de refrigerant. 
- Pressòstat d’alta manual en cas de funcionament del compressor a pressions anormalment 

baixes i de baixa automàtic en cas que aquestes siguin anormalment baixes. Un per cada 
circuit. 

- Fusibles independents, contactors i relés d’accionament i protecció per a cada motor i 
contactors i relés per l’accionament des de la unitat condensadora de la unitat interior. 

- Temporitzadors per a limitar el nombre d’arrencades per hora del compressor. 
- Termostat a cada dependència climatitzada. 
 
De tota manera cada un d’aquests conjunts estarà totalment controlat mitjançant el termòstat que 
incorpora cada equip i que supervisa el seu bon funcionament. 
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13.6.- ENERGIA UTILITZADA 
 
L’energia utilitzada per al funcionament dels equips és elèctrica subministrada per la companyia 
distribuïdora ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA. 
 
 
13.7.- COMPLIMENT DEL REGLAMENT D’INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES EN ELS EDIFICIS 
 
13.7.1.- Rendiment energètic 
 
Els equips de producció de fred i calor prevists a instal·lar, un per planta, seran els següents: 
 

Marca Model Rendiment 

(COP) 

Rendiment 

(EER) 

Capacitat 

Calor 

Capacitat 

Fred 

Consum 

Calor 

Consum 

Fred 

DAIKIN RXYQ12T 4,12 3,73 37.500W 33.500W 9.100W 8.980W 
 
13.7.2.- Fraccionament de potència 
 
A l’instal·lar-se un total de 3 equips independents amb volum de refrigerant variable, compressors 
del tipus “invertir” i unitats interiors de climatització per a cada dependència, el fraccionament de 
potència aconseguit s’adequa a la demanda d’energia tèrmica de la instal·lació i és completament 
coherent amb el que demana el Reglament. 
 
13.7.3.- Tall de l’energia i altres proteccions 
 
En les dependències a condicionar, es col·locarà un interruptor de seguretat, fàcilment visible i 
accessible, per tallar l’alimentació elèctrica en cas d’emergència. 
 
Tota instal·lació elèctrica es realitzarà segons el que prescriu el Reglament de Baixa Tensió i 
Normes Complementàries, que siguin aplicables i en vigor. 
 
Els equips estaran protegits contra altes temperatura i pressions amb els elements necessaris per a 
tal efecte. En cas que el fabricant no subministrés aquests elements, l’empresa instal·ladora, 
d’acord amb la Propietat i la Direcció d’Obra, serà l’encarregada d’aquest subministrament i 
muntatge. 
 
13.7.4.- Sala de màquines 
 
Pel tipus d’instal·lació, no es disposa de sala de màquines ni és necessària la seva existència. 
 
13.7.5.- Renous i vibracions 
 
La instal·lació dels equips es farà de forma que no est superin els valors sonors màxims per a 
l’ambient interior de la IT 1.1.4.4. 
 
A més, per tal de complir la DB-HR, i mes concretament, amb la Norma UNE 100153 pel que fa a 
vibracions de les màquines; a totes les unitats de la climatització s’instal·laran els corresponents 
equips antivibradors d’acord amb la norma apuntada. Tot i això els nivells sonors i de vibració a 
l’interior dels locals es revisarà i ajustarà al màxim durant les proves preliminars i finals de les 
instal·lacions. 
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13.7.6.- Aire exterior, refredament gratuït i extracció 
 
Aire exterior 
 
El compliment de la IT 1.1.4 ha estat explicat i justificat en el corresponent punt d’aquesta memòria. 
 
Refredament gratuït 
 
Per les característiques del local i del equips, no és necessària la instal·lació d’un sistema de 
refredament gratuït per aportació de l’aire exterior.  
 
13.7.7.- Condicions interiors i exteriors de projecte 
 
En el capítol de les hipòtesis de càlcul ha quedat justificat. 
 
13.7.8.- Comportes tallafocs 
 
En la instal·lació projectada no es preveu la instal·lació de comportes tallafocs. 
 
13.7.9.- Proves 
 
Totes les proves preliminars i anteriors al funcionament a règim estacionari i després d’haver estat 
ajustada i equilibrada tota la instal·lació es realitzaran segons l’establert en la IT 2.2.  
 
 
13.8.-  REGLAMENT DE SEGURETAT PER A PLANTES I INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES 
 
13.8.1.- Tipus d’instal·lació i classificació 
 
La instal·lació que ens ocupa al ser realitzada amb equips aire-aire, tipus de conductes i Casette de 
sostre, cal considerar-la del tipus expansió directe. 
 
13.8.1.- Tipus i càrrega de refrigerant 
 
El refrigerant utilitzat és la anomena’t R410A considerat dins el grup 1er. La càrrega de refrigerant 
en cada equip és el marcat a les característiques de cada màquina especificades anteriorment. 
 
13.8.2.- Compliment Norma MI.IF.004 
 
La càrrega màxima de gas per metre cúbic permesa en un local tancat en el cas de R410A és de 
0,3 kg/m³. 
 
La unitat interior amb connexió frigorífica més desfavorable es trobarà instal·lada dins el despatx 5. 
Aquesta dependència tindrà una superfície de 13,09 m² i una altura de 2,79 m, pel que el seu volum 
és de 36,52 m³. 
 
A partir de la càrrega i el tipus de refrigerant de l’equip, es pot obtenir els metres mínims que hauria 
de tenir la dependència per tal de complir la norma MI.IF.004. 
 

 m 23,33  
kg/m 30,0

kg 7,0
  

kg/m 0,30

equipl' de Càrrega 3
33
  

 
En conseqüència, el volum de el despatx 5 és superior al volum mínim indicat. 
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13.8.3.- Xarxa de canonades frigorífiques 
 
S’utilitzaran canonades de coure degudament desoxidades, realitzant-se les unions mitjançant 
soldadura d’acord amb l’indicat en la MI.IF.005. L’aïllament contra condensacions d’aquestes 
conduccions en l’aspiració i també en la de líquid, al tractar-se de Bombes de Calor es realitzarà 
mitjançant aïllament tèrmic d’acord amb l’indicat en la norma UNE 100171, la IT 1.2.4.2.1 i 
degudament corregits si la conductivitat tèrmica del mateix és diferent de 0.04 W/m². 
 
13.8.4.- Proves 
 
Les línies frigorífiques seran comprovades segons l’establert en la instrucció MI.IF.010 del 
Reglament de Seguretat per a Plantes i Instal·lacions Frigorífiques i la IT 2.2 del Reglament de 
Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis. 
 
13.8.5.- Elements de control i regulació 
 
Es triaran aquests elements d’acord amb les condicions de temperatura, humitat, pressió... en que 
s’ha projectat la instal·lació i es situaran en els locals o zones tal que les seves mesures i 
indicacions siguin el més real i fiable possible per tal d’evitar que fenòmens externs no desitjats 
afectin al bon funcionament de la instal·lació, a més de ser un lloc fàcil d’accés i lectura de les 
seves indicacions. Tots els termòstats, termòmetres i manòmetres han de poder quedar fora de 
servei voluntàriament i substituir-se si fos el cas amb els equips en funcionament. En tot cas, el que 
subscriu aquest projecte no es fa responsable de la instal·lació i posada en servei de tot el projectat 
si no es demostra el contrari mitjançant la fulla d’encàrrec de la Direcció d’Obra, visada per el 
Col·legi d’Enginyers Industrials de les Illes Balears. 
 
 
13.9.- ALTRES CONSIDERACIONS 
 
L’execució de l’obra es realitzarà amb personal competent, sota la vigilància del Director d’Obra, i 
mitjançant un instal·lador autoritzat per la “Direcció General d’Indústria de Balears”. 
 
 
14.- VENTILACIÓ, PRODUCCIÓ ACS I ESTALVI D’ENERGIA. 
 
14.1.- VENTILACIÓ 
 
D’acord amb l’IT 1.4.2.2 del Reglament d’instal·lacions Tèrmiques en els Edificis, donat que l’ús 
previst de l’establiment és d’oficina administrativa, la qualitat de l’aire interior (IDA) serà com a 
mínim IDA 2. 
 
Pel càlcul del cabal d’aire exterior, s’utilitza el Mètode Indirecte, el qual ens dóna els següents 
resultats: 
 

CABAL AIRE EXTERIOR 

Oficines administratives 12,5 dm³/s/p 28 persones 350,0 dm³/s 1.260 m³/h 

 
Tot i que l’ocupació màxima de cada planta, segons el document bàsic DB-SI, sigui de 28 
persones; a l’hora de calcular el sistema de climatització s’ha previst una ocupació mitjana de 22 
persones, obtenint un cabal de ventilació de 990 m³/h. Aquesta ventilació s’obté instal·lant tres 
recuperadors de 350 m³/h en cada planta. Aquestes caixes de ventilació es connectaran a la xarxa 
de conductes que s’ha descrit en l’apartat de climatització. 
 
Com a mesura d’estalvi energètic, i degut a que el cabal de ventilació és superior a 1.800 m3/h, s’ha 
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previst un sistema de recuperació de calor amb una eficiència mínima del 60%, que recupera una 
part de l’energia de l’aire expulsat. 
 

Filtració de l’Aire Exterior Mínim de Ventilació. 
 
Donat que el local es troba dins el casc urbà amb un aire pur que podrà contenir partícules sòlides 
de manera temporal, es por dir que l’aire exterior queda classificat com ODA 1. 
 
Per tant i en base a la categoria de l’aire interior (IDA 2) i de la qualitat de l'aire exterior (ODA 1), la 
classe de filtració serà de categoria F8, d'acord amb la taula 1.4.2.5 del RITE. 
 
En funció de l’ús del local, administratiu, l’aire d’extracció queda classificat com a AE 1, és a dir, 
baix nivell de contaminació. 
 
S’instal·laran tres recuperadors de calor per planta, amb les següents característiques:  
 

Marca: DAIKIN 
Model: VAM350FC 
Cabal d’aire (m³/h): 350/300/200 
Consum (W): 112 
Dimensions (mm): 301/828/816 
Pes (kg): 33 
Renou (dBA): 32/31,5/23,5 

 
 
14.2.- PRODUCCIÓ ACS I ESTALVI D’ENERGIA  
 
La producció d’aigua calenta sanitària es resol mitjançant un escalfador elèctric acumulador, situat 
en la sala de neteja de la planta tercera, en el lloc indicat en els plànols adjunts. Només es preveu 
la producció i distribució d’aigua calenta sanitària a les sales de neteja, situades a cada una de les 
plantes objecte de projecte. A les cambres higièniques i altres dependències a habilitar de l’edifici 
no es preveu la disposició d’aigua calenta. 
 
Les condicions tècniques i higièniques que ha de complir la instal·lació d’ACS es descriuen en el 
capítol referent a la instal·lació d’aigua potable. 
 
D’acord amb Document Bàsic HE-4: Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària, s’ha de 
preveure un percentatge mínim entre els valors anuals de l’energia solar aportada i la demanda 
energètica anual, obtinguda a partir dels valors mensuals. No obstant, com s’ha indicat 
anteriorment, en el nostre cas només es preveu la instal·lació d’aigua calenta sanitària a les sales 
de neteja. 
 
En conseqüència, la demanda total d’ACS de l’edifici serà molt inferior a 50 l/d, pel que, d’acord 
amb la taula 2.2 de l’article 2 del DB HE-4, no serà exigible cap tipus de contribució solar.  
 
 
15.- INSTAL·LACIÓ D’AIGUA POTABLE. 
 
El subministrament d’aigua potable es realitzarà a partir de la xarxa general de serveis públics 
d’abastiment d’aigua de la població, garantint així la seva potabilitat. 
 
Donat el tipus d’activitat, no es preveu que aquesta es vegi detinguda, en cas d’interrupció del 
servei de subministrament. Per aquest motiu, d’acord amb el PGOU de Manacor, no es preveu la 
instal·lació de dipòsit de reserva d’aigua potable. 
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15.1.- CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS I ACCESSORIS. 
 
La instal·lació s’ha dissenyat seguint les prescripcions indicades en el Document Bàsic HS-4: 
Subministrament d’aigua del Codi Tècnic de l’Edificació. 
 
Els materials emprats en canonades, mecanismes i aixetes de les instal·lacions interiors compliran 
tots els requisits per assegurar la qualitat de l’aigua i el cabal mínim exigible en la secció HS-4.  
 
Aquests hauran de ser resistents a la corrosió i totalment estables al temps en les seves propietats 
físiques, no trasmudaran cap de les característiques de l’aigua, seran capaços de funcionar 
eficaçment amb les condicions de servei previstes, seran resistents a temperatures de fins a 40ºC i 
seran compatibles amb l’aigua subministrada. 
 
Las claus utilitzades en les instal·lacions seran de bona qualitat i no produiran pèrdues de pressió 
excessives quan es trobin totalment obertes.  
 
En els plànols d’esquema d’aigua sanitària adjunts s’especifiquen les característiques més 
importants de la xarxa, així com el seu principi de funcionament. 
 
 
15.2.-  PROHIBICIÓ. 
 
Es prohibirà la connexió directa de la instal·lació d’aigua a una conducció d’evacuació d’aigües 
utilitzades (albelló).  
 
 
15.3.-  ESCOMESA DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA.  
 
L’escomesa de distribució d’aigua haurà d’estar proveïda d’un dispositiu antiretorn, així com una 
purga de control. Aquest dispositiu s’instal·larà immediatament després del comptador. 
 
 
15.4.- COMPLIMENT DEL R. D. 865/2003, DE 4 DE JULIOL, PEL QUE S’ESTABLEIXEN EL 

CRITERIS HIGIÈNICO-SANITARIS PER A LA PREVENCIÓ I CONTROL DE LA 
LEGIONEL·LOSI.  

 
- Es garantirà la total estanqueïtat i la correcta circulació de l’aigua, evitant el seu estancament, 

així com disposar de suficients punts de purga per a buidar completament la instal·lació, que 
estaran dimensionats per a permetre l’eliminació completa dels sediments. 

 
- Es facilitarà l’accessibilitat als equips per a la seva inspecció, neteja, desinfecció i presa de 

mostres. 
 
- En el cas de que la instal·lació d’aigua freda de consum humà disposi de dipòsits, aquests 

hauran d’estar tapats amb una coberta impermeable que s’ajusti perfectament i que permeti 
l’accés a l’interior. Si se troben situats a l’aire lliure estaran tèrmicament aïllats. Si s’utilitza clor 
com a desinfectant, s’afegirà, si és necessari, al dipòsit mitjançant dosificadors automàtics.   

 
- S’assegurarà, en tota l’aigua emmagatzemada en els acumuladors d’aigua calenta final, és a 

dir, immediatament anteriors al consum, una temperatura homogènia i evitar el refredament de 
les zones interiors que propiciïn la formació i proliferació de la bactèria.       

 
- En el circuit d’aigua calenta es mantindrà la temperatura del aigua, per damunt de 50 graus en 

el punt més llunyà del circuit o en la canonada de retorn a l’acumulador. La instal·lació permetrà 
que l’aigua arribi a una temperatura de 70 ºC. 
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En els plànols d’esquema d’aigua sanitària adjunts s’especifiquen les característiques més 
importants de la xarxa, així com el seu principi de funcionament. 
 
 
16.- INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT. 
 
a)  Descripció general. 
 
La xarxa de sanejament del local comprendrà les xarxes d’aigües fecals i residuals que poden 
produir l’activitat, que descarregaran a la xarxa general de clavegueram de la localitat.  
 
b)  Estructura de la xarxa. 
  
La instal·lació s’ha dissenyat seguint les prescripcions indicades en el Document Bàsic HS-5: 
Evacuació d’aigües del Codi Tècnic de l’Edificació. 
 
La xarxa estarà formada per tubs de plàstic rígid de dimensions adequades. Els col·lectors aeris 
tindran un pendent mínim de l’1% en el sentit de la circulació, mentre que els col·lectors soterrats 
tindran un pendent mínim del 2% i disposarà d’arquetes de registre en els canvis de direcció i en els 
trobaments de línies. 
 
En els plànols de planta i esquemes adjunts s’especifiquen les característiques més importants de 
la instal·lació de sanejament. 
 
c) Precaucions. 
 
Els albellons de la xarxa estaran equipats amb reixes de pas adequat, malles de 15 x 15 cm o 
semblants, i també de bot sifònic per impedir així el possible accés d’insectes i rosegadors i el 
retrocés de males olors.  
 
 
17.- INSTAL·LACIONS I MESURES CONTRA INCENDIS. 
 
El compliment del Document Bàsic SI: Seguretat en cas d’Incendi, del Codi Tècnic de l’Edificació, 
es justifica de la següent manera: 
 
 
17.1.- SECTORS D’INCENDI. 
 
L’edifici disposa d’una superfície construïda superior a 2.500 m2. Per aquest motiu s’ha previst que 
cada planta constitueixi un sector d’incendi independent.  
 
Per altra part, donat que la distància entre l’escala d’emergència i la sortida de l’edifici és superior a 
15 m, en el projecte d’adequació de la planta baixa es va preveure l’habilitació d’un sector de risc 
mínim que ocupa tot el vestíbul d’aquesta planta.  
 
Igualment, les zones classificades com a locals de risc especial, formaran un sector independent, 
segons es descriu en el següent apartat. 
 
Pel que fa referència a les plantes superiors, que no són objecte del present projecte, quedaran 
sectoritzades respecte de les plantes sobre les que s’actua i respecte les escales d’evacuació. 
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17.2.- COMPARTIMENTACIÓ I MATERIALS. ZONES DE RISC ESPECIAL 
 
Al tractar-se d’un local d’ús administratiu en un edifici amb una altura d’evacuació superior a 15 m i 
inferior a 28 m, d’acord amb la taula 1.2 de la secció SI 1 del CTE, la resistència al foc de les parets 
i sostres que delimiten sectors d’incendi seran EI-90 com a mínim. 
 
A la vista de l’Art. 2 de la secció 1 del Document Bàsic SI Seguretat en cas d’Incendi l’edifici, les 
plantes objecte de projecte no disposen de cap zona de risc especial d’incendi. 
 
 
17.3.- COMPORTAMENT DAVANT EL FOC D’ELEMENTS CONSTRUCTIUS  
 
L’edifici objecte de projecte es va construir originàriament mitjançant una estructura de formigó 
armat. No obstant, l’estructura original va ser objecte de reforma posterior i es va reforçar amb una 
estructura metàl·lica d’acord amb el corresponent projecte específic. El mateix projecte va preveure 
la protecció d’aquesta estructura amb l’objecte d’obtenir una resistència al foc mínima de 
l’estructura portant R90. D’aquesta manera es compleix amb la taula 1.2 de la secció SI 1 del CTE, 
al tractar-se d’un edifici d’ús administratiu amb una altura d’evacuació inferior a 28 m.  
 
Els tancaments que delimiten sectors d’incendi i les escales, estan construïts amb parets de totxos 
de 12-15 cm de gruix (EI 120 / RF-120). Els tancaments interiors entre dependències estan 
realitzats mitjançant mitjanades de 8-10 cm (EI 60 / RF-60). En conseqüència es compliran els 
valors mínims especificats en el paràgraf anterior. 
 
El tancament de façanes realitzarà amb totxo ceràmic o de formigó de 15 cm de gruix, arrebossats, 
amb un gruix total de 18 cm. Segons les taules de l’annex F del document bàsic SI, la resistència al 
foc serà EI-180. 
 
L’enrajolat està previst fer-lo amb plaqueta ceràmica. L’acabat de les parets i sostres es realitzarà 
amb guix o escaiola, excepte als serveis higiènics que s’enrajolaran les parets de rajola ceràmica.  
 
 
17.4.- PROPAGACIÓ EXTERIOR 
 
Totes les parets a mitgeres o murs confrontants amb altres edificis tindran una resistència mínima 
al foc El-120. 
 
Es limitarà el risc de propagació d’incendi exterior, pel que totes les obertures situades entre 
sectors d’incendi i que estiguin situades a una distància inferior a les indicades a l’article 1 de l 
Document Bàsic SI 2, tindran una resistència al foc mínima EI 60. 
 
 
17.5.- ELEMENTS QUE NO ES PODEN MODIFICAR SENSE AFECTAR A LA SEGURETAT 

CONTRA INCENDIS. 
 
Se consideraran inamovibles sense perjudici de la seguretat els següents elements: 
 
- Sector de risc mínim vestíbul planta baixa. 
- Sortides d’edifici en planta baixa practicables des de l’interior. 
- Recobriments de pilars. 
- Forjats de sostre. 
- Parets de tancament de sectors d’incendi. 
- Parets de tancaments d’escales, vestíbuls i passadissos. 
- Vestíbuls d’independència i portes talla focs. 
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17.6.- AFORAMENT DEL LOCAL 
 
El càlcul de l’aforament màxim es realitza segons l’article 2 de la secció SI 3 del Document Bàsic SI: 
seguretat en cas d’incendi; on es preveu una persona per a cada 10 m2 de superfície útil en plantes 
d’ús administratiu (oficines). 
 
D’aquesta manera s’obté: 
 

Recinte o planta 
Zona, tipus 
d’activitat 

Superfície 
(m²) 

(m²/persona) 
Número de 
persones 

Planta segona  Administratiu 280,63 10,0 28 
Planta tercera  Administratiu 280,63 10,0 28 
Planta quarta  Administratiu 280,63 10,0 28 

 
TOTAL (P2+P3+P4): 84 

 
Per tot l’anterior, considerant les tres plantes que són objecte de reforma, tindrem una ocupació 
total màxima de 84 persones. 
 
Per altra part, l’ocupació de les plantes inferiors, d’acord amb el projecte específic, és de 69 
persones. D’aquesta manera, una vegada habilitades les plantes segona, tercera i quarta es tindrà 
una ocupació màxima total de l’edifici de 153 persones. 
 
Per últim, es preveu que en el futur, les plantes superiors (plantes 5-6-7-8) igualment s’habilitin a ús 
administratiu. La superfície útil de cada planta serà d’aproximadament 280 m2, pel que es calcula 
que la seva ocupació serà de 28 persones per planta, suposant una densitat de 1 persona per a 
cada 10 m2 de superfície. L’ocupació total d’aquestes plantes serà de 112 persones. 
 
D’aquesta manera, l’ocupació màxima de tot l’edifici, una vegada es trobin habilitades la totalitat de 
plantes que el conformen, serà de 265 persones. 
 
 
17.7.- FACILITAT D’EVACUACIÓ. 
 
17.7.1.- Nombre de Sortides i Recorreguts d’Evacuació. 
 
Cada una de les plantes de l’edifici disposa de dues sortides de planta: una d’elles comunica amb 
l’escala principal d’accés a l’edifici, mentre que l’altra comunica amb l’escala d’emergència. 
 
De la mateixa manera, l’edifici disposa de dues sortides a l’exterior, les quals es troben totalment 
oposades, una al carrer Major i l’altra al carrer des Convent. Aquestes sortides han de ser 
practicables des de l’interior i han de poder-se obrir sempre que s’ocupi qualsevol de les plantes de 
l’edifici. D’aquesta manera, resulta obligatori que la planta baixa estigui oberta sempre que es 
realitzi qualsevol activitat en les plantes superiors. 
 
L’origen d’evacuació serà:  
 
- Dependències i sales de menys de 50 m², la porta de sortida. 
- Resta: Qualsevol punt de la sala. 
 
Per al càlcul de la longitud d’evacuació es considerarà la distància real en els passadissos i 
multiplicat per 1,5 en les sales diàfanes. 
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La longitud dels recorreguts d’evacuació des de qualsevol origen fins arribar a un punt des del qual 
existeixin dos recorreguts alternatius serà inferior a 25 metres. Igualment la longitud dels 
recorreguts fina a una sortida de planta serà inferior a 50 metres.  
 
 
17.7.2.- Dimensionat dels mitjans d’evacuació 
 
En quant al dimensionat dels elements d’evacuació s’aplicarà la fórmula: 
 
Portes i zones de pas:   A >= P/200 >= 0,80 
Passadissos i rampes:     A >= P/200 >= 1,00 
Escales Evacuació Descendent:  A >= P/160 
Escales Evacuació Ascendent: A >= P/(160-10h) 
Escales Protegides:   E <= 3S+160AS 

 
on:  A= Amplària en metres. 
 AS= Amplària de l’escala protegida en la planta de sortida de l’edifici. 
 P= Persones que poden utilitzar la via. 
 h= Altura d’evacuació ascendent. 
 E= Suma dels ocupants assignats a l’escala en cada planta. 
 S= Superfície útil del recinte de l’escala protegida. 
 
L’amplària prevista de les sortides així com dels diferents elements d’evacuació és suficient per 
evacuar amb rapidesa i seguretat a totes les persones que constitueixen l’ocupació màxim del local, 
inclús amb la hipòtesi de bloqueig d’alguna de les sortides. 
 
17.7.3.- Protecció de l’Escala 
 
Al tractar-se d’un edifici d’ús administratiu amb una altura d’evacuació superior a 14 m i inferior a 28 
m, segons la taula 5.1 de l’article 5 de la Secció SI3 del DB-SI: Seguretat en cas d’incendi, l’escala 
d’evacuació de l’edifici hauria de ser Protegida. 
 
Les principals característiques de l’escala protegida seran les següents: 
 
- Es destinarà exclusivament a circulació i estarà compartimentada respecte la resta de l’edifici 

mitjançant elements separadors EI-120. 
- Tendrà com a màxim dos accessos en cada planta, els quals es realitzen a través de portes EI2 

60-C5 i des d’espais de circulació comuns. 
- En la planta de sortida de l’edifici, la longitud del recorregut fins a la sortida de l’edifici serà 

inferior a 15 m. 
- El recinte haurà de disposar de protecció contra el fum. 
 
L’escala existent compleix les condicions anteriors, a excepció de la protecció contra el fum. Vist 
que es tracta d’una escala interior existent i donades les dificultats per instal·lar un sistema de 
protecció contra el fum, motivades bàsicament per la manca d’espai per instal·lar un conducte que 
permeti una aportació d’aire a les diferents plantes, es proposa l’adopció de mesures alternatives 
que permetin l’evacuació de l’edifici en seguretat en cas d’incendi. 
 
Per aquest motiu, s’ha previst la instal·lació d’un sistema de detecció automàtica d’incendi, el qual 
no seria obligatori per la superfície de l’establiment. D’aquesta manera, la instal·lació dels sistema 
de detecció automàtica d’incendis permet donar la senyal d’alarma i iniciar l’evacuació de 
l’establiment amb més rapidesa. De la mateixa manera, s’ha d’especificar que l’edifici disposa d’una 
escala d’emergència exterior totalment independent, la qual es podria utilitzar en el cas de que 
l’escala principal fos impracticable per l’existència de fum. 
 
Amb aquestes condicions de projecte, és a dir, suposant la instal·lació d’un sistema de detecció 
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automàtica d’incendis, s’ha realitzat un càlcul estimatiu dels temps d’evacuació de l’edifici, en el cas 
en què no es pogués utilitzar l’escala d’emergència.  
 
Considerant el cas més desfavorable consistent en l’evacuació des del punt més allunyat de la 
sortida de planta de la quarta planta, s’obtenen els següents valors: 
 

Tram Distància (m) Velocitat (m/s) Temps (s) 
Recorregut planta 4 35 1 35,0 
Recorregut replà planta 4 3,8 1 3,8 
Recorregut replà escala P4-P3 2,6 1 2,6 
Recorregut escala P4-P3 4,8 0,5 9,6 
Recorregut replà planta 3 3,2 1 3,2 
Recorregut replà escala P3-P2 2,6 1 2,6 
Recorregut escala P3-P2 4,8 0,5 9,6 
Recorregut replà planta 2 3,2 1 3,2 
Recorregut replà escala P2-P1 2,6 1 2,6 
Recorregut escala P2-P1 4,8 0,5 9,6 
Recorregut replà planta 1 3,2 1 3,2 
Recorregut replà escala P1-PB 2,6 1 2,6 
Recorregut escala P1-PB 5,3 0,5 10,6 
Recorregut planta Baixa 9,5 1 9,5 

 
Temps total d’evacuació en el cas del recorregut més desfavorable: 107,7 s. 
 
Si es considera un temps de detecció de 200 s, al disposar d’un sistema de detecció automàtica, i 
un temps d’alarma de 60 s, amb un temps de retràs d’aproximadament 180 s, s’obté un temps total 
d’evacuació de: 

 
TE = TD + TA + TR + TPE = 200 + 60 + 180 + 107,7 = 547,7 s 

 
D’aquesta manera es té que, en el cas més desfavorable, es tardarà un màxim de 547,7 s 
(aproximadament 9 minuts) per evacuar totes les plantes que conformen l’activitat, valor molt 
inferior als 15-20 minuts, que és el temps de referència utilitzat a la NTP 436 i altres normes 
reconegudes, per evacuació d’edificis degudament protegits. 
 
Per últim, igualment s’ha de remarcar que l’altura d’evacuació de les plantes ja habilitades i les 
plantes objecte del present projecte és inferior a 14 m, pel que, si l’edifici no disposàs de les plantes 
superiors (les quals actualment es troben sense ús i sense acabar), no seria necessària l’existència 
d’una escala protegida. 
 
 
17.7.4.- Portes situades en recorregut d’evacuació. 
 
Les portes previstes com a sortida de planta o d’edifici i les previstes per a mes de 50 persones, 
seran abatibles amb eix de gir vertical i el seu sistema de tancament o be no actuarà durant 
l’exercici de l’activitat o be consistirà en un dispositiu de fàcil i rapida obertura des de el costat de 
l’evacuació, sense tenir que utilitzar clau i sense tenir que actuar damunt de mes d’un mecanisme. 
 
Obriran en sentit de l’evacuació tota porta de sortida quan l’aforament del recinte o espai on estigui 
situada sigui superior a 50 persones. 
 
La porta automàtica de sortida de l’edifici existent i situada al carrer Major haurà d’estar sotmesa a 
les condicions de manteniment conforme a la norma UNE-EN 12635:2002+A1:2009. 
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17.8.- SENYALITZACIÓ DE LA SORTIDA I MITJANS D’EVACUACIÓ. 
 
S’utilitzaran les senyals d’evacuació definides en la norma UNE 23034:1988. 
 
Les sortides del local estaran degudament senyalitzades. Es col·locaran senyals indicatives de la 
direcció dels recorreguts que s’han de seguir des de qualsevol origen d’evacuació, fins a un punt on 
sigui directament visible la sortida. 
 
Es posaran rètols de “Sense Sortida” devora les portes que no siguin de sortida i que puguin induir 
a error en l’evacuació, en un lloc fàcilment visible però en cap cas damunt les fulles de les portes. 
 
Els senyals hauran de ser visibles inclús en cas de fallida en el subministrament de l’enllumenat 
normal. 
 
 
17.9.- CONTROL DEL FUM D’INCENDI. 
 
No li és d’aplicació cap mesura correctora al respecte, donat que es tracta d’un establiment d’ús 
administratiu. 
 
 
17.10.- EVACUACIÓ DE PERSONES AMB DISPACACITAT EN CAS D’INCENDI. 
 
Al tractar-se d’un edifici d’ús administratiu amb una altura d’evacuació superior a 14 metres, totes 
les plantes superiors disposaran d’una zona de refugi amb capacitat per una plaça. Aquesta zona 
es troba situada en cada un dels replans de l’escala d’emergència. 
 
 
17.11.- INSTAL·LACIONS DE DETECCIÓ, CONTROL I EXTINCIÓ D’INCENDIS 
 
17.11.1.- Extintors portàtils 
 
S’instal·laran extintors portàtils, amb una eficàcia mínima 21A-113B, en els llocs i de les 
característiques indicats en plànols de planta adjunts, situats de manera que el recorregut real des 
de qualsevol origen d’evacuació fins a un extintor no superi els 15 metres.  
 
Aquests extintors es fixaran sobre les parets mitjançant soquets de subjecció i es col·locaran de 
manera que el seu cap resti a 1,70 m per damunt del nivell del terra. 
 
17.11.2.- Sistema de detecció i alarma 
 
L’edifici disposa d’una superfície construïda superior a 2.000 m2 i inferior a 5.000 m2. D’acord amb  
la taula 1.1 de la secció SI-4: Instal·lacions de Protecció Contra Incendis, l’establiment ha de 
disposar d’un sistema d’alarma i un sistema de detecció automàtica a les zones de risc alt. 
 
No obstant, amb l’objecte d’augmentar la seva seguretat, s’ha previst la instal·lació d’un sistema de 
detecció automàtica que cobreixi la totalitat de les tres plantes objecte de projecte. El sistema de 
detecció i alarma estarà format pels següents components: 
 
Detectors automàtics 
 
S’ha previst la instal·lació d’un sistema de detecció automàtica en totes les dependències de les 
plantes objecte de projecte, en els punts indicats en els plànols adjunts.  
 
S’instal·laran detectors òptics de fums, mentre que la central de comandament i protecció és 
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existent i es troba instal·lada en el recinte de telecomunicacions en planta primera. Aquesta central 
estarà dotada de bateries de reserva, per a una autonomia de 72 hores. 
 
La xarxa d’alimentació a detectors serà del tipus encastat en obra, utilitzant tub tipus forroplast o 
similar i conductors de coure de secció mínima 2x0,75 mm².  
 
Polsadors 
 
S’instal·larà una xarxa de polsadors manuals, que cobrirà la totalitat de les plantes que conformen 
l’activitat. Seran del tipus homologat, proveïts de cristall protector. Les xarxes de detectors i 
polsadors d’alarma actuaran sobre una central d’alarma i control situada en planta primera.  
 
Alarma 
 
S’instal·laran sirenes d’alarma en cadascuna de les plantes (han de ser audibles des de qualsevol 
punt de la planta), accionades des de recepció a través de central de detecció d’incendis. 
 
S’utilitzaran únicament per ordenar l’evacuació total. L’activació automàtica dels sistemes d’alarma 
haurà de graduar-se de forma que tingui lloc, com a màxim, cinc minuts desprès de l’activació de un 
detector o un polsador. 
 
17.11.3.- Sistema de Boques d’Incendi Equipades 
 
Al tractar-se d’un edifici d’ús administratiu amb una superfície construïda superior a 2.000 m2, 
resulta obligatòria la instal·lació d’un sistema de  boques d’incendi equipades. No obstant, l’edifici 
actualment ja disposa d’un sistema de boques contra incendis, de 25 mm de diàmetre, que cobreix 
la totalitat de les dependències de l’edifici, pel que no serà objecte del present projecte. 
 
17.11.4.- Columna Seca 
 
Al disposar d’una altura d’evacuació superior a 24 m, s’ha de disposar de la instal·lació d’una 
columna seca. No obstant, l’edifici actualment ja disposa d’aquesta instal·lació, la qual està formada 
pels següents elements: 
 
1 Presa d’aigua (IPF41), situada en façana de planta baixa. 
2 Boques de sortida (IPF39), situades en plantes segona i sisena. 
2 Boques de sortida amb clau de seccionament (IPF40), situades en plantes tercera i vuitena. 
1 Columna ascendent formada per canonada d’acer galvanitzat de diàmetre nominal 80 mm. 
 
17.11.5.- Hidrant exterior 
 
Al disposar d’una superfície construïda superior a 2.000 m2, l’establiment haurà de disposar d’un 
hidrant exterior. 
 
 
17.12.- ENLLUMENAT DE SENYALITZACIÓ I EMERGÈNCIA 
 
En els punts indicats en els plànols de planta s’instal·laran aparells autònoms d’enllumenat 
d’emergència i senyalització, indicant de manera especial les vies d’evacuació, les instal·lacions 
contra incendis i els quadres de protecció i distribució d’enllumenat. L’enllumenat d’emergència s’ha 
calculat per a una il·luminació mitjana de 5 lux. 
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17.13.- CÀLCUL DE LA CÀRREGA DE FOC DEL LOCAL. 
 
Els acabats del local es realitzaran amb rajoles de ceràmica, gres o formigó vibrat. Els acabats de 
les parets i sostres seran de guix. En conseqüència el perill d’incendi estarà provocat principalment, 
per la instal·lació elèctrica i pels productes i mobiliari emmagatzemats al local. 
 
Es fa molt difícil calcular la quantitat exacta de productes combustibles a emmagatzemar. De tota 
manera a efectes de calcular la càrrega de foc ponderada es poden establir les següents quantitats 
amb suficient aproximació: 
 
- Fusta (portes i mobiliari):     5.000 kg a 4 Mcal/kg = 20.000 Mcal. 
- Paper i cartró (documents):    2.500 kg a 4 Mcal/kg = 10.000 Mcal. 
- Instal·lació elèctrica i maquinària:                                            3.000 Mcal. 
 
Càrrega de foc total per planta = 33.000 Mcal 
 
Pel càlcul de la càrrega de foc ponderada s’aplicarà la fórmula: 
 
             Pi x Hi x Ci  
   QP = ---------------- x RA    (Mcal/m2) 
                 A 
On: 
Pi = Pes en kg de cada una de les matèries combustibles 
Hi = Poder calorífic en Mcal/kg 
Ci = 1, d’acord amb els productes a emmagatzemar, que tenen grau de perillositat baix. 
A = Superfície del local: 381,34 m2 

RA = Risc d’activació baix: 1 
 
Aplicant la fórmula anterior s’obté:  QP = 86,53 Mcal/m2 que correspon a un nivell de risc intrínsec 
"baix". 
 
 
18.- IMPACTE AMBIENTAL. 
 
a) Renous i vibracions. 
 
En cap moment es tolerarà la transmissió de renous i vibracions superiors als fixats pel RD 
1367/2007, de 19 d’octubre, pel que es desenvolupa la Llei 37/2003, de 17 de novembre del 
Renou, amb respecte a la zonificació acústica, objectius de qualitat i emissions acústiques. 
 
En el local no hi haurà maquinària susceptible de produir renous o vibracions. 
 
b) Aigües residuals. 
 
Las aigües residuals produïdes per l’activitat descarregaran a la xarxa general de clavegueram, 
mitjançant les arquetes oportunes.  
 
c) Residus sòlids. 
 
Els residus sòlids produïts per l’activitat seran dipositats en bosses hermèticament tancades o en 
cubs de fems amb tapadora estanca per a la seva posterior recollida pels serveis de neteja de la 
localitat.  
 
d) Altres impactes potencials. 
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No es preveu la creació d’impactes ambientals paisatgístics ni visuals. La incidència al tràfic i 
aparcaments serà mínima. 
 
 
19.- BARRERES ARQUITECTÒNIQUES 
 
El projecte s’ha redactat d’acord amb la Llei 8/2017 de 3 d’agost, d’accessibilitat universal de les 
Illes Balears. Al tractar-se d’una reforma integral i canvi d’activitat  li correspon l’aplicació de l’article 
13 i en especial als següents aspectes: 
 
ACCESSOS: L’accés a l’interior del local estarà desproveït de barreres arquitectòniques, a través 
de la porta situada al carrer Major. 
 
ACCESSIBILITAT ENTRE PLANTES: L’edifici disposa d’un ascensor accessible que comunica les 
diferents plantes de l’edifici. 
 
ITINERARIS: El terra a les zones d’ús públic del local serà accessible en tota la seva extensió.  
 
CAMBRA HIGIÈNICA: El local disposarà d’una cambra higiènica accessible en cada planta. 
 
 
20.- JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DB SUA DEL CTE. 
 
L’objecte del Document Bàsic: Seguretat d’utilització i accessibilitat, així com les exigències 
bàsiques a complir, s’estableixen a l’article 12 de la part I del CTE. 
 
L’objectiu del requisit bàsic “Seguretat d’utilització i accessibilitat” consisteix en reduir a límits 
acceptables el risc de que els usuaris sofreixin danys immediats durant l’ús previst dels edificis, 
com a conseqüència de les característiques del seu projecte, construcció, ús i manteniment, així 
com en facilitar l’accés i l’ utilització no discriminatòria, independent i segura dels mateixos a 
persones amb discapacitat. 
 
Per satisfer aquest objectiu, els edificis es projectaran, es construiran, es mantindran i s’utilitzaran 
de forma que es compleixin les exigències bàsiques establertes en el DB-SUA. 
 
El document DB-SUA especifica paràmetres objectius i procediments, de manera que el seu 
compliment assegura la satisfacció de les exigències bàsiques i la superació dels nivells mínims de 
qualitat propis del requisit bàsic de seguretat d’utilització i accessibilitat. 
 
Exigència Bàsica SUA 1: Seguretat davant el risc de caigudes 
 
Es limitarà el risc de que els usuaris pateixin caigudes, pel que els sòls seran adequats per afavorir 
que les persones no rellisquin, ensopeguin o es dificulti la seva mobilitat. Igualment es limitarà el ris 
de caigudes en forats, en canvis de nivell i en escales i rampes, facilitant-se la neteja dels vidres 
exteriors en condicions de seguretat. 
 
L’elecció dels materials de construcció i les seves característiques es defineixen en el corresponent 
projecte d’obra de reforma de l’establiment, pel que no són objecte d’aquest projecte. De tota 
manera a continuació es relacionen les característiques mínimes que hauran de complir: 
 
1. Relliscament del terra 

 
Tots els materials utilitzats en el recobriment de sòls seran de la classe exigida a la taula 1.2 de 
l’article 1 de la secció SUA 1. 
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2. Discontinuïtats en el paviment 
 

Excepte a les zones d’ús restringit i per evitar caigudes, el sòl haurà de complir les següents 
característiques: 
 No presentarà irregularitats que superin els 6 mm. 
 Els desnivells que no excedeixin de 50 mm es resoldran amb una pendent que no superi 

el 25%. 
 En zones interiors per a circulació de persones, el sòl no presentarà perforacions o forats 

pels que es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre. 
 

Quan es disposin  barreres per delimitar zones de circulació, tindran una altura mínima de 800 
mm. 
 
En zones de circulació no es disposarà de cap esglaó aïllat. 
 
La distància entre una porta d’accés a l’edifici i l’esglaó més pròxim a aquesta serà superior a 
1200 mm i a l’amplària de la fulla. 

 
3. Desnivells 
 

S’instal·laran baranes de protecció a tots els desnivells, forats i obertures, balcons, finestres, 
etc., que tinguin una diferència de cota superior a 550 mm. 

 
4. Escales i rampes 
 

Totes les escales i rampes d’ús restringit i d’ús general compliran les característiques indicades 
al l’article 4 de la Secció SUA 1. 

 
5. Neteja dels vitralls exteriors 
 

Totes les superfícies formades per vidres, es trobaran compreses a l’interior d’un radi de 850 
mm des de qualsevol punt de la zona practicable a una altura no superior a 1300 mm. 

 
 
Exigència Bàsica SUA 2: Seguretat davant el risc d’impacte o d’empresonament 
 
1. Impacte 
 

L’altura lliure de pas serà superior a 2,10 m en zones de circulació i a 2,00 m en els límits de les 
portes. 
 
No existiran elements fixes que sobresurtin de les façanes o de les parets a una altura inferior a 
2,20 m sobre qualsevol zona de circulació, excepte en el que fa referència a trams voladissos 
d’escales, en els quals es disposaran elements fixes de protecció que restringeixin l’accés fins a 
ells. 
 
Les superfícies vidriades amb desnivells superiors a 0,55 m a ambdós costats i situades a 
menys de 0,90 m respecte al terra del local en el que es trobin, tindran una resistència a 
l’impacte de nivell 2 (UNE EN 12600:2003), o bé disposaran d’una barana de protecció d’acord 
amb l’apartat de “desnivells”. 
 
Les parts vidriades de portes i de tancaments de dutxes y banyeres estaran constituïts per 
elements laminats que resisteixin sense trencament un impacte de nivell 3 (UNE EN 
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12600:2003). No existeixen grans superfícies vidriades que es puguin confondre amb portes o 
obertures. 

 
2. Empresonament 
 

No es preveu la instal·lació de portes correderes ni elements d’obertura o tancaments 
automàtics. No obstant, s’ha d’assegurar el manteniment de la porta de sortida de l’edifici 
situada en el carrer Major, amb l’objecte d’assegurar la correcta evacuació de l’edifici en cas 
d’emergència. El seu manteniment es realitzarà conforme a la norma UNE-EN 
12635:2002+A1:2009. 

 
 
Exigència Bàsica SUA 3: Seguretat davant el risc d’empresonament en recintes 
 
Les portes de recintes que disposin de dispositius de bloqueig des de l’interior (banys, lavabos) 
comptaran amb un sistema de desbloqueig des de l’exterior. 
 
 
Exigència Bàsica SUA 4: Seguretat davant el risc causat per il·luminació inadequada 
 
A totes les zones de l’establiment es disposa d’una instal·lació d’enllumenat capaç de proporcionar 
una il·luminància mínima, mesurada a nivell del terra superior a 100 lux, d’acord amb la Taula 1.1 
del DB SU 4, sent el factor d’uniformitat mitja superior al 40%.  
 
Es disposarà d’enllumenat d’emergència en tot el recinte, il·luminant preferentment les vies 
d’evacuació i els mitjans de protecció contra incendis. 
 
 
Exigència Bàsica SUA 5: Seguretat davant el risc causat per situacions d’alta ocupació 
 
No li és d’aplicació, ja que no es disposa de cap recinte previst per més de 3.000 espectadors. 
 
 
Exigència Bàsica SU 6: Seguretat davant el risc d’ofegament 
 
No li és d’aplicació, ja que el local no disposa de piscines. 
 
 
Exigència Bàsica SUA 7: Seguretat davant el risc causat per vehicles en moviment 
 
No és d’aplicació, donat que l’establiment no disposa de zones d’ús Aparcament ni vies de 
circulació de vehicles en el seu interior. 
 
 
Exigència Bàsica SUA 8: Seguretat davant el risc causat per l’acció del llamp 
 
L’edifici actualment ja disposa d’un sistema de protecció contra el llamp. 
 
 
Exigència Bàsica SUA 9: Accessibilitat 

 
L’accessibilitat del local s’ha justificat en el capítol 19 d’aquesta memòria, on es justifica el 
compliment del Reglament per a la millora de l’accessibilitat i la supressió de les barreres 
arquitectòniques. 
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21.- JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DB HE DEL CTE. 
 
L’objecte del Document Bàsic: Estalvi d’energia, així com les exigències bàsiques a complir 
s’estableixen a l’article 15 de la part I del CTE. 
 
L’objectiu del requisit bàsic “Estalvi d’energia” consisteix en aconseguir un ús racional de l’energia 
necessària per la utilització dels edificis, reduir a límits sostenibles el seu consum i aconseguir així 
mateix que una part d’aquest consum procedeixi de fonts d’energia renovable, com a conseqüència 
de les característiques del seu projecte, construcció, ús i manteniment. 
 
Per satisfer aquest objectiu, els edificis es projectaran, es construiran, es mantindran i s’utilitzaran 
de forma que es compleixin les exigències bàsiques establertes en el DB-HE. 
 
El document DB-HE especifica paràmetres objectius i procediments, de manera que el seu 
compliment assegura la satisfacció de les exigències bàsiques i la superació dels nivells mínims de 
qualitat propis del requisit bàsic d’estalvi d’energia. 
 
 
Exigència Bàsica HE 0: Limitació del consum energètic 
 
Al tractar-se d’una actuació sobre una edificació existent, aquesta secció no li és d’aplicació.  
 
 
Exigència Bàsica HE 1: Limitació de demanda energètica 
 
Les solucions adoptades en el projecte s’ajusten a les exigències del DB HE 1, Limitació de 
demanda energètica. El certificat de qualificació energètica de l’establiment s’adjuntarà al projecte 
d’execució de l’edifici. 
 
 
Exigència Bàsica HE 2: Rendiment de les instal·lacions tèrmiques 
 
Les instal·lacions tèrmiques projectades s’ajusten a les exigències del DB HE 2: Rendiment de les 
instal·lacions tèrmiques. 
 
Aquesta exigència es justifica en els capítols 13 i 14 d’aquesta memòria, on es descriuen i 
s’especifiquen les característiques més rellevants de la instal·lació tèrmica i de la instal·lació de 
ventilació i renovació d'aire. 
 
 
Exigència Bàsica HE 3: Eficiència energètica de les instal·lacions d’enllumenat 
 
L’eficiència energètica de la instal·lació d’enllumenat de la zona de públic es determina per la 
següent expressió: 
 
VEEI= P · 100 
            S · Em 
 
P: potència del enllumenat més l’equip auxiliar (W) 
S: superfície il·luminada (m²) 
Em: il·luminació mitja horitzontal mantinguda (lux)  
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VEEI=    2152 · 100   = 1,44 < 3,0 (administratiu en general) 
                299 · 500 
 
De la mateixa manera, es disposarà de sistemes de control i regulació de l’enllumenat per a cada 
zona. 
 
 
Exigència Bàsica HE 4: Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 
 
Es tracta d’un edifici d’antiga construcció objecte de reforma integral, amb una demanda d’aigua 
calenta sanitària inferior als 50 litres/dia, per tant no serà obligatori disposar de contribució 
d’energia solar tèrmica. 
 
 
Exigència Bàsica HE 5: Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 
 
No li es d’aplicació, al tractar-se d’un edifici amb una superfície construïda inferior a 5.000 m2.  
 
 
22.- JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DB HS DEL CTE. 
 
L’objecte del Document Bàsic: Salubritat, així com les exigències bàsiques a complir s’estableixen a 
l’article 13 de la part I del CTE. 
 
L’objectiu del requisit bàsic “Higiene, salut i protecció del medi ambient”, tractat endavant amb el 
termini Salubritat, consisteix en reduir a límits acceptables el risc de que els usuaris, dins el edificis i 
en condicions normals d’utilització, pateixin molèsties o malalties, així com el risc de que els edificis 
es deteriorin i de que deteriorin el medi ambient en el seu entorn immediat, com a conseqüència de 
les característiques del seu projecte, construcció, ús i manteniment. 
 
Per satisfer aquest objectiu, els edificis es projectaran, es construiran, es mantindran i s’utilitzaran 
de forma que es compleixin les exigències bàsiques establertes en el DB-HS. 
 
El document DB-HS especifica paràmetres objectius i procediments, de manera que el seu 
compliment assegura la satisfacció de les exigències bàsiques i la superació dels nivells mínims de 
qualitat propis del requisit bàsic salubritat. 
 
 
Exigència Bàsica HS 1: Protecció davant la humitat 
 
Aquesta exigència es justifica en el projecte de construcció de l’edifici indicat en el objecte. 
 
 
Exigència Bàsica HS 2: Recollida i evacuació de residus 
 
Es tracta d’un edifici d’ús exclusiu administratiu, pel que no resulta exigible disposar de cambra per 
a residus. No obstant, el local disposarà de recipients amb tapadora estanca per a la seva posterior 
recollida pels serveis de neteja de la localitat. Es disposa d’espai suficient per emmagatzemar les 
fraccions de residus ordinaris generats per l’activitat.   
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Exigència Bàsica HS 3: Qualitat de l’aire interior 
 
Aquesta exigència es justifica en l’apartat 14.1 d’aquesta memòria. 
 
 
 
 
Exigència Bàsica HS 4: Subministrament d’aigua 
 
Aquesta exigència es justifica en l’apartat 15 d’aquesta memòria. 
 
 
Exigència Bàsica HS 5: Evacuació d’aigües residuals 
 
Aquesta exigència es justifica en l’apartat 16 d’aquesta memòria. 
 
 
23.- CONCLUSIONS I MESURES CORRECTORES. 
 
S’agafaran les mesures correctores necessàries per evitar una possible incidència de l’activitat en 
la generació de molèsties, salubritat, nocivitat i perillositat tant als usuaris de les instal·lacions com 
a possibles veïns afectats per aquestes.  
 
a) PREVENCIÓ CONTRA INCENDIS 
 
S’instal·laran en els llocs indicats en els plànols les instal·lacions contra incendis necessàries per 
garantir la seguretat del recinte.  
 
b) PROTECCIÓ CONTRA CONTACTES INDIRECTES I SOBRECÀRREGUES 
 
- Presa general de terra amb la finalitat d’assegurar les proteccions contra els contactes 

indirectes, eliminat el risc davant qualsevol avaria possible. 
- Interruptors automàtics magnetotèrmics, que s’utilitzaran com a dispositius de protecció contra 

sobrecàrregues i curt circuits en cada un dels circuits secundaris. 
- En combinació amb la toma de terra, s’instal·laran Interruptors Diferencials d’alta sensibilitat 

(intensitat nominal de defecte 30 mA) en tots els circuits de la instal·lació. 
 
c) RENOUS 
 
El nivell sonor de l’activitat no superarà els valors sonors màxims establerts pel RD 1367/2007, de 
19 d’octubre, pel que es desenvolupa la Llei 37/2003, de 17 de novembre del Renou, amb respecte 
a la zonificació acústica, objectius de qualitat i emissions acústiques. 
 
Qualsevol renou o vibració que pugui provocar molèsties als veïns haurà de ser eliminat o reduït 
fins a límits tolerables en el seu focus d’origen, adoptant les mesures necessàries com per 
exemple: suports antivibratoris, distanciament a elements estructurals, insonorització, etc. 
 
d) VIBRACIONS 
 
Totes les màquines o aparells capaços de produir renous o vibracions no es podran instal·lar 
adossades a les parets o columnes, de les que es distanciaran com a mínim: 0,70 m de les parets 
mitgeres i 1 m de les parets exteriors o columnes. S’instal·laran suports antivibratoris a les unitats 
exteriors condensadores de l’aire condicionat. 
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e) INSTAL·LACIÓ SANITÀRIA D’URGÈNCIA 
 
Es disposarà d’una farmaciola, fixa o portàtil, equipada reglamentàriament, senyalitzada i 
convenientment situada, que estarà a càrrec de la persona més capacitada designada per 
l’empresa. 
 
f) ENLLUMENAT D’EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ 
 
Es col·locaran grups autònoms d’Enllumenat d’Emergència i Senyalització, il·luminant 
preferentment les portes d’entrada i sortida i els quadres de distribució elèctrica. 
 
g) SANEJAMENT 
 
La xarxa de sanejament del local descarregarà a la xarxa general de clavegueram de la localitat, a 
través d’arqueta sifònica. 
 
h) EVACUACIÓ DE RESIDUS 
 
Els residus sòlids urbans i industrials que pugui produir l’activitat, una vegada acabada la jornada 
de treball es dipositaran a l’interior de bosses de fems hermèticament tancades dins dels 
contenidors de l’empresa encarregada de la recollida dels residus sòlids urbans de la localitat. 
 
i) TIMBRES ALS SERVEIS HIGIÈNICS 
 
Els serveis higiènics adaptats disposaran de timbres per poder cridar en cas d’emergència.  
 
Amb l’adopció de les mesures correctores exposades es pot assegurar que la present activitat no 
causarà cap tipus de repercussió sobre la sanitat ambiental. 
 

     Manacor, desembre de 2017 
     L’Enginyer Industrial 

 
 
 
 
 

     Miquel Oliver Sansó 
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ACTIVITATS I INSTAL·LACIONS ADEQUACIÓ PLANTES SEGONA, 
TERCERA I  QUARTA A USOS ADMINISTRATIUS EDIFICI MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANNEX 1: CÀLCULS NECESSITATS TÈRMIQUES 
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Empresa: MIQUEL OLIVER SANSO
Dirección: VIA PORTUGAL, 3
Población: MANACOR
C.P.: 07500
Telf.: 971 55 94 13
Fax: 971 55 94 13

U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE NECESIDADES TÉRMICAS

Local nº: 5 Planta nº: 0 (Piso intermedio)
Vestibul i Distribuidor (Ampliació edifici Can Bauça)

Planta (m²) 42,31

Altura (m) 2,7

Personas 21

PARAMETROS DEL LOCAL

T (ºC) HR (%)

Verano 25 50

Invierno 21 40

CONDICIONES INTERIORES

T max (ºC) 32

T min (ºC) -0,7

Variación diaria (ºC) 12,1

HR (%) 59

CONDICIONES EXTERIORES

Tipo
Nombre

[K (W/K·m²)]
Area
(m²)

Ventanas
(m²)

Color
Tipo cristal
[K (W/K·m²)]

Cobert.
cristal

Orient. Sombra

Sep.pl. Sep2 (1,16) 42,31 ***** ***** ***** ***** ***** *****

Sep.pl. Sep2 (1,16) 42,31 ***** ***** ***** ***** ***** *****

Med. Med1 (1,474) 16,63 ***** ***** ***** ***** ***** *****

Int. Pint1 (1,474) 39,96 ***** ***** ***** ***** ***** *****

DATOS DE CERRAMIENTOS

Calor debido a: Sensible (W) Latente (W)

Personas 1.399 932

Iluminación 500 -

Otras fuentes 250 0

APORTACIONES INTERNAS CAUDAL DE VENTILACIÓN

378 m³/h

Mes de
invierno

CARGA MÁXIMA TOTAL CARGA VENTILACIÓN CARGA INTERNA

Sensible (W) 4.982 2.984 1.997

Latente (W) - - -

Total (W) 4.982 2.984 1.997

F.C.S. - -

Necesitamos 1.699 g. agua/h
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Empresa: MIQUEL OLIVER SANSO
Dirección: VIA PORTUGAL, 3
Población: MANACOR
C.P.: 07500
Telf.: 971 55 94 13
Fax: 971 55 94 13

U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE NECESIDADES TÉRMICAS

Local nº: 5 Planta nº: 0 (Piso intermedio)
Vestibul i Distribuidor (Ampliació edifici Can Bauça)

Planta (m²) 42,31

Altura (m) 2,7

Personas 21

PARAMETROS DEL LOCAL

T (ºC) HR (%)

Verano 25 50

Invierno 21 40

CONDICIONES INTERIORES

T max (ºC) 32

T min (ºC) -0,7

Variación diaria (ºC) 12,1

HR (%) 59

CONDICIONES EXTERIORES

Tipo
Nombre

[K (W/K·m²)]
Area
(m²)

Ventanas
(m²)

Color
Tipo cristal
[K (W/K·m²)]

Cobert.
cristal

Orient. Sombra

Sep.pl. Sep2 (1,16) 42,31 ***** ***** ***** ***** ***** *****

Sep.pl. Sep2 (1,16) 42,31 ***** ***** ***** ***** ***** *****

Med. Med1 (1,474) 16,63 ***** ***** ***** ***** ***** *****

Int. Pint1 (1,474) 39,96 ***** ***** ***** ***** ***** *****

DATOS DE CERRAMIENTOS

Calor debido a: Sensible (W) Latente (W)

Personas 1.399 932

Iluminación 500 -

Otras fuentes 250 0

APORTACIONES INTERNAS CAUDAL DE VENTILACIÓN

378 m³/h

15 h. solar
(21/6)

CARGA MÁXIMA TOTAL CARGA VENTILACIÓN CARGA INTERNA

Sensible (W) 3.626 842 2.785

Latente (W) 3.346 2.414 932

Total (W) 6.973 3.256 3.717

F.C.S. 0,52 0,75

Demanda térmica acumulada: 345.629 KJ/día (96 KWh térmicos/día)
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Empresa: MIQUEL OLIVER SANSO
Dirección: VIA PORTUGAL, 3
Población: MANACOR
C.P.: 07500
Telf.: 971 55 94 13
Fax: 971 55 94 13

U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE NECESIDADES TÉRMICAS

Local nº: 1 Planta nº: 0 (Piso intermedio)
SALA DE TREBALL 2 (Ampliació edifici Can Bauça)

Planta (m²) 72,84

Altura (m) 2,7

Personas 8

PARAMETROS DEL LOCAL

T (ºC) HR (%)

Verano 25 50

Invierno 21 40

CONDICIONES INTERIORES

T max (ºC) 32

T min (ºC) -0,7

Variación diaria (ºC) 12,1

HR (%) 59

CONDICIONES EXTERIORES

Tipo
Nombre

[K (W/K·m²)]
Area
(m²)

Ventanas
(m²)

Color
Tipo cristal
[K (W/K·m²)]

Cobert.
cristal

Orient. Sombra

Sep.pl. Sep2 (1,16) 72,84 ***** ***** ***** ***** ***** *****

Sep.pl. Sep2 (1,16) 72,84 ***** ***** ***** ***** ***** *****

Ext. Muro2 (0,737) 10,53 9 Claro Doble1 (3,3) P.V.C.C. S - E 0 %

Med. Med1 (1,474) 48,33 ***** ***** ***** ***** ***** *****

Int. Pint1 (1,474) 5,4 ***** ***** ***** ***** ***** *****

Ext. Muro2 (0,737) 6,83 0 Claro ***** ***** S - W 0 %

DATOS DE CERRAMIENTOS

Calor debido a: Sensible (W) Latente (W)

Personas 533 355

Iluminación 625 -

Otras fuentes 3.010 0

APORTACIONES INTERNAS CAUDAL DE VENTILACIÓN

144 m³/h

Mes de
invierno

CARGA MÁXIMA TOTAL CARGA VENTILACIÓN CARGA INTERNA

Sensible (W) 4.656 1.137 3.519

Latente (W) - - -

Total (W) 4.656 1.137 3.519

F.C.S. - -

Necesitamos 647 g. agua/h
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Empresa: MIQUEL OLIVER SANSO
Dirección: VIA PORTUGAL, 3
Población: MANACOR
C.P.: 07500
Telf.: 971 55 94 13
Fax: 971 55 94 13

U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE NECESIDADES TÉRMICAS

Local nº: 1 Planta nº: 0 (Piso intermedio)
SALA DE TREBALL 2 (Ampliació edifici Can Bauça)

Planta (m²) 72,84

Altura (m) 2,7

Personas 8

PARAMETROS DEL LOCAL

T (ºC) HR (%)

Verano 25 50

Invierno 21 40

CONDICIONES INTERIORES

T max (ºC) 32

T min (ºC) -0,7

Variación diaria (ºC) 12,1

HR (%) 59

CONDICIONES EXTERIORES

Tipo
Nombre

[K (W/K·m²)]
Area
(m²)

Ventanas
(m²)

Color
Tipo cristal
[K (W/K·m²)]

Cobert.
cristal

Orient. Sombra

Sep.pl. Sep2 (1,16) 72,84 ***** ***** ***** ***** ***** *****

Sep.pl. Sep2 (1,16) 72,84 ***** ***** ***** ***** ***** *****

Ext. Muro2 (0,737) 10,53 9 Claro Doble1 (3,3) P.V.C.C. S - E 0 %

Med. Med1 (1,474) 48,33 ***** ***** ***** ***** ***** *****

Int. Pint1 (1,474) 5,4 ***** ***** ***** ***** ***** *****

Ext. Muro2 (0,737) 6,83 0 Claro ***** ***** S - W 0 %

DATOS DE CERRAMIENTOS

Calor debido a: Sensible (W) Latente (W)

Personas 533 355

Iluminación 625 -

Otras fuentes 3.010 0

APORTACIONES INTERNAS CAUDAL DE VENTILACIÓN

144 m³/h

11 h. solar
(22/9)

CARGA MÁXIMA TOTAL CARGA VENTILACIÓN CARGA INTERNA

Sensible (W) 6.948 108 6.840

Latente (W) 778 423 355

Total (W) 7.726 531 7.195

F.C.S. 0,90 0,95

Demanda térmica acumulada: 498.733 KJ/día (139 KWh térmicos/día)
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Empresa: MIQUEL OLIVER SANSO
Dirección: VIA PORTUGAL, 3
Población: MANACOR
C.P.: 07500
Telf.: 971 55 94 13
Fax: 971 55 94 13

U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE NECESIDADES TÉRMICAS

Local nº: 3 Planta nº: 0 (Piso intermedio)
Sala de Treball 1 (Ampliació edifici Can Bauça)

Planta (m²) 23

Altura (m) 2,7

Personas 3

PARAMETROS DEL LOCAL

T (ºC) HR (%)

Verano 25 50

Invierno 21 40

CONDICIONES INTERIORES

T max (ºC) 32

T min (ºC) -0,7

Variación diaria (ºC) 12,1

HR (%) 59

CONDICIONES EXTERIORES

Tipo
Nombre

[K (W/K·m²)]
Area
(m²)

Ventanas
(m²)

Color
Tipo cristal
[K (W/K·m²)]

Cobert.
cristal

Orient. Sombra

Sep.pl. Sep2 (1,16) 23 ***** ***** ***** ***** ***** *****

Sep.pl. Sep2 (1,16) 23 ***** ***** ***** ***** ***** *****

Med. Med1 (1,474) 15,93 ***** ***** ***** ***** ***** *****

Ext. Muro2 (0,737) 11,07 2,66 Claro Doble1 (3,3) P.V.C.C. N - W 0 %

DATOS DE CERRAMIENTOS

Calor debido a: Sensible (W) Latente (W)

Personas 200 133

Iluminación 375 -

Otras fuentes 500 0

APORTACIONES INTERNAS CAUDAL DE VENTILACIÓN

54 m³/h

Mes de
invierno

CARGA MÁXIMA TOTAL CARGA VENTILACIÓN CARGA INTERNA

Sensible (W) 1.601 426 1.175

Latente (W) - - -

Total (W) 1.601 426 1.175

F.C.S. - -

Necesitamos 243 g. agua/h
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Empresa: MIQUEL OLIVER SANSO
Dirección: VIA PORTUGAL, 3
Población: MANACOR
C.P.: 07500
Telf.: 971 55 94 13
Fax: 971 55 94 13

U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE NECESIDADES TÉRMICAS

Local nº: 3 Planta nº: 0 (Piso intermedio)
Sala de Treball 1 (Ampliació edifici Can Bauça)

Planta (m²) 23

Altura (m) 2,7

Personas 3

PARAMETROS DEL LOCAL

T (ºC) HR (%)

Verano 25 50

Invierno 21 40

CONDICIONES INTERIORES

T max (ºC) 32

T min (ºC) -0,7

Variación diaria (ºC) 12,1

HR (%) 59

CONDICIONES EXTERIORES

Tipo
Nombre

[K (W/K·m²)]
Area
(m²)

Ventanas
(m²)

Color
Tipo cristal
[K (W/K·m²)]

Cobert.
cristal

Orient. Sombra

Sep.pl. Sep2 (1,16) 23 ***** ***** ***** ***** ***** *****

Sep.pl. Sep2 (1,16) 23 ***** ***** ***** ***** ***** *****

Med. Med1 (1,474) 15,93 ***** ***** ***** ***** ***** *****

Ext. Muro2 (0,737) 11,07 2,66 Claro Doble1 (3,3) P.V.C.C. N - W 0 %

DATOS DE CERRAMIENTOS

Calor debido a: Sensible (W) Latente (W)

Personas 200 133

Iluminación 375 -

Otras fuentes 500 0

APORTACIONES INTERNAS CAUDAL DE VENTILACIÓN

54 m³/h

17 h. solar
(21/6)

CARGA MÁXIMA TOTAL CARGA VENTILACIÓN CARGA INTERNA

Sensible (W) 2.097 100 1.997

Latente (W) 426 293 133

Total (W) 2.523 393 2.130

F.C.S. 0,83 0,94

Demanda térmica acumulada: 132.686 KJ/día (37 KWh térmicos/día)

136710/0006 20/12/2017
C.V.E.:134afbf609764d0d8d8ea819171b5034



Empresa: MIQUEL OLIVER SANSO
Dirección: VIA PORTUGAL, 3
Población: MANACOR
C.P.: 07500
Telf.: 971 55 94 13
Fax: 971 55 94 13

U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE NECESIDADES TÉRMICAS

Local nº: 8 Planta nº: 0 (Piso intermedio)
Despatx 5 (Ampliació edifici Can Bauça)

Planta (m²) 13,09

Altura (m) 2,7

Personas 2

PARAMETROS DEL LOCAL

T (ºC) HR (%)

Verano 25 50

Invierno 21 40

CONDICIONES INTERIORES

T max (ºC) 32

T min (ºC) -0,7

Variación diaria (ºC) 12,1

HR (%) 59

CONDICIONES EXTERIORES

Tipo
Nombre

[K (W/K·m²)]
Area
(m²)

Ventanas
(m²)

Color
Tipo cristal
[K (W/K·m²)]

Cobert.
cristal

Orient. Sombra

Sep.pl. Sep2 (1,16) 13,09 ***** ***** ***** ***** ***** *****

Sep.pl. Sep2 (1,16) 13,09 ***** ***** ***** ***** ***** *****

Med. Med1 (1,474) 10,93 ***** ***** ***** ***** ***** *****

Ext. Muro2 (0,737) 7,78 7,78 Claro Doble1 (3,3) P.E.O.C. N - W 0 %

Int. Pint1 (1,474) 8,9 ***** ***** ***** ***** ***** *****

DATOS DE CERRAMIENTOS

Calor debido a: Sensible (W) Latente (W)

Personas 133 89

Iluminación 375 -

Otras fuentes 250 0

APORTACIONES INTERNAS CAUDAL DE VENTILACIÓN

36 m³/h

Mes de
invierno

CARGA MÁXIMA TOTAL CARGA VENTILACIÓN CARGA INTERNA

Sensible (W) 1.505 284 1.220

Latente (W) - - -

Total (W) 1.505 284 1.220

F.C.S. - -

Necesitamos 162 g. agua/h

136710/0006 20/12/2017
C.V.E.:134afbf609764d0d8d8ea819171b5034



Empresa: MIQUEL OLIVER SANSO
Dirección: VIA PORTUGAL, 3
Población: MANACOR
C.P.: 07500
Telf.: 971 55 94 13
Fax: 971 55 94 13

U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE NECESIDADES TÉRMICAS

Local nº: 8 Planta nº: 0 (Piso intermedio)
Despatx 5 (Ampliació edifici Can Bauça)

Planta (m²) 13,09

Altura (m) 2,7

Personas 2

PARAMETROS DEL LOCAL

T (ºC) HR (%)

Verano 25 50

Invierno 21 40

CONDICIONES INTERIORES

T max (ºC) 32

T min (ºC) -0,7

Variación diaria (ºC) 12,1

HR (%) 59

CONDICIONES EXTERIORES

Tipo
Nombre

[K (W/K·m²)]
Area
(m²)

Ventanas
(m²)

Color
Tipo cristal
[K (W/K·m²)]

Cobert.
cristal

Orient. Sombra

Sep.pl. Sep2 (1,16) 13,09 ***** ***** ***** ***** ***** *****

Sep.pl. Sep2 (1,16) 13,09 ***** ***** ***** ***** ***** *****

Med. Med1 (1,474) 10,93 ***** ***** ***** ***** ***** *****

Ext. Muro2 (0,737) 7,78 7,78 Claro Doble1 (3,3) P.E.O.C. N - W 0 %

Int. Pint1 (1,474) 8,9 ***** ***** ***** ***** ***** *****

DATOS DE CERRAMIENTOS

Calor debido a: Sensible (W) Latente (W)

Personas 133 89

Iluminación 375 -

Otras fuentes 250 0

APORTACIONES INTERNAS CAUDAL DE VENTILACIÓN

36 m³/h

17 h. solar
(21/6)

CARGA MÁXIMA TOTAL CARGA VENTILACIÓN CARGA INTERNA

Sensible (W) 2.197 67 2.130

Latente (W) 284 195 89

Total (W) 2.481 262 2.219

F.C.S. 0,89 0,96

Demanda térmica acumulada: 106.340 KJ/día (30 KWh térmicos/día)

136710/0006 20/12/2017
C.V.E.:134afbf609764d0d8d8ea819171b5034



Empresa: MIQUEL OLIVER SANSO
Dirección: VIA PORTUGAL, 3
Población: MANACOR
C.P.: 07500
Telf.: 971 55 94 13
Fax: 971 55 94 13

U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE NECESIDADES TÉRMICAS

Local nº: 7 Planta nº: 0 (Piso intermedio)
Despatx 4 (Ampliació edifici Can Bauça)

Planta (m²) 19,14

Altura (m) 2,7

Personas 2

PARAMETROS DEL LOCAL

T (ºC) HR (%)

Verano 25 50

Invierno 21 40

CONDICIONES INTERIORES

T max (ºC) 32

T min (ºC) -0,7

Variación diaria (ºC) 12,1

HR (%) 59

CONDICIONES EXTERIORES

Tipo
Nombre

[K (W/K·m²)]
Area
(m²)

Ventanas
(m²)

Color
Tipo cristal
[K (W/K·m²)]

Cobert.
cristal

Orient. Sombra

Sep.pl. Sep2 (1,16) 19,14 ***** ***** ***** ***** ***** *****

Sep.pl. Sep2 (1,16) 19,14 ***** ***** ***** ***** ***** *****

Med. Med1 (1,474) 9,72 ***** ***** ***** ***** ***** *****

Ext. Muro2 (0,737) 14,04 14,04 Claro Doble1 (3,3) P.E.O.C. N - W 0 %

DATOS DE CERRAMIENTOS

Calor debido a: Sensible (W) Latente (W)

Personas 133 89

Iluminación 375 -

Otras fuentes 250 0

APORTACIONES INTERNAS CAUDAL DE VENTILACIÓN

36 m³/h

Mes de
invierno

CARGA MÁXIMA TOTAL CARGA VENTILACIÓN CARGA INTERNA

Sensible (W) 1.950 284 1.665

Latente (W) - - -

Total (W) 1.950 284 1.665

F.C.S. - -

Necesitamos 162 g. agua/h

136710/0006 20/12/2017
C.V.E.:134afbf609764d0d8d8ea819171b5034



Empresa: MIQUEL OLIVER SANSO
Dirección: VIA PORTUGAL, 3
Población: MANACOR
C.P.: 07500
Telf.: 971 55 94 13
Fax: 971 55 94 13

U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE NECESIDADES TÉRMICAS

Local nº: 7 Planta nº: 0 (Piso intermedio)
Despatx 4 (Ampliació edifici Can Bauça)

Planta (m²) 19,14

Altura (m) 2,7

Personas 2

PARAMETROS DEL LOCAL

T (ºC) HR (%)

Verano 25 50

Invierno 21 40

CONDICIONES INTERIORES

T max (ºC) 32

T min (ºC) -0,7

Variación diaria (ºC) 12,1

HR (%) 59

CONDICIONES EXTERIORES

Tipo
Nombre

[K (W/K·m²)]
Area
(m²)

Ventanas
(m²)

Color
Tipo cristal
[K (W/K·m²)]

Cobert.
cristal

Orient. Sombra

Sep.pl. Sep2 (1,16) 19,14 ***** ***** ***** ***** ***** *****

Sep.pl. Sep2 (1,16) 19,14 ***** ***** ***** ***** ***** *****

Med. Med1 (1,474) 9,72 ***** ***** ***** ***** ***** *****

Ext. Muro2 (0,737) 14,04 14,04 Claro Doble1 (3,3) P.E.O.C. N - W 0 %

DATOS DE CERRAMIENTOS

Calor debido a: Sensible (W) Latente (W)

Personas 133 89

Iluminación 375 -

Otras fuentes 250 0

APORTACIONES INTERNAS CAUDAL DE VENTILACIÓN

36 m³/h

17 h. solar
(21/6)

CARGA MÁXIMA TOTAL CARGA VENTILACIÓN CARGA INTERNA

Sensible (W) 3.160 67 3.093

Latente (W) 284 195 89

Total (W) 3.444 262 3.182

F.C.S. 0,92 0,97

Demanda térmica acumulada: 123.956 KJ/día (34 KWh térmicos/día)

136710/0006 20/12/2017
C.V.E.:134afbf609764d0d8d8ea819171b5034



Empresa: MIQUEL OLIVER SANSO
Dirección: VIA PORTUGAL, 3
Población: MANACOR
C.P.: 07500
Telf.: 971 55 94 13
Fax: 971 55 94 13

U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE NECESIDADES TÉRMICAS

Local nº: 6 Planta nº: 0 (Piso intermedio)
Despatx 3 (Ampliació edifici Can Bauça)

Planta (m²) 14,35

Altura (m) 2,7

Personas 2

PARAMETROS DEL LOCAL

T (ºC) HR (%)

Verano 25 50

Invierno 21 40

CONDICIONES INTERIORES

T max (ºC) 32

T min (ºC) -0,7

Variación diaria (ºC) 12,1

HR (%) 59

CONDICIONES EXTERIORES

Tipo
Nombre

[K (W/K·m²)]
Area
(m²)

Ventanas
(m²)

Color
Tipo cristal
[K (W/K·m²)]

Cobert.
cristal

Orient. Sombra

Sep.pl. Sep2 (1,16) 14,35 ***** ***** ***** ***** ***** *****

Sep.pl. Sep2 (1,16) 14,35 ***** ***** ***** ***** ***** *****

Med. Med1 (1,474) 11,2 ***** ***** ***** ***** ***** *****

DATOS DE CERRAMIENTOS

Calor debido a: Sensible (W) Latente (W)

Personas 133 89

Iluminación 375 -

Otras fuentes 250 0

APORTACIONES INTERNAS CAUDAL DE VENTILACIÓN

36 m³/h

Mes de
invierno

CARGA MÁXIMA TOTAL CARGA VENTILACIÓN CARGA INTERNA

Sensible (W) 832 284 548

Latente (W) - - -

Total (W) 832 284 548

F.C.S. - -

Necesitamos 162 g. agua/h

136710/0006 20/12/2017
C.V.E.:134afbf609764d0d8d8ea819171b5034



Empresa: MIQUEL OLIVER SANSO
Dirección: VIA PORTUGAL, 3
Población: MANACOR
C.P.: 07500
Telf.: 971 55 94 13
Fax: 971 55 94 13

U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE NECESIDADES TÉRMICAS

Local nº: 6 Planta nº: 0 (Piso intermedio)
Despatx 3 (Ampliació edifici Can Bauça)

Planta (m²) 14,35

Altura (m) 2,7

Personas 2

PARAMETROS DEL LOCAL

T (ºC) HR (%)

Verano 25 50

Invierno 21 40

CONDICIONES INTERIORES

T max (ºC) 32

T min (ºC) -0,7

Variación diaria (ºC) 12,1

HR (%) 59

CONDICIONES EXTERIORES

Tipo
Nombre

[K (W/K·m²)]
Area
(m²)

Ventanas
(m²)

Color
Tipo cristal
[K (W/K·m²)]

Cobert.
cristal

Orient. Sombra

Sep.pl. Sep2 (1,16) 14,35 ***** ***** ***** ***** ***** *****

Sep.pl. Sep2 (1,16) 14,35 ***** ***** ***** ***** ***** *****

Med. Med1 (1,474) 11,2 ***** ***** ***** ***** ***** *****

DATOS DE CERRAMIENTOS

Calor debido a: Sensible (W) Latente (W)

Personas 133 89

Iluminación 375 -

Otras fuentes 250 0

APORTACIONES INTERNAS CAUDAL DE VENTILACIÓN

36 m³/h

15 h. solar
(21/6)

CARGA MÁXIMA TOTAL CARGA VENTILACIÓN CARGA INTERNA

Sensible (W) 1.012 80 932

Latente (W) 319 230 89

Total (W) 1.331 310 1.021

F.C.S. 0,76 0,91

Demanda térmica acumulada: 83.519 KJ/día (23 KWh térmicos/día)

136710/0006 20/12/2017
C.V.E.:134afbf609764d0d8d8ea819171b5034



Empresa: MIQUEL OLIVER SANSO
Dirección: VIA PORTUGAL, 3
Población: MANACOR
C.P.: 07500
Telf.: 971 55 94 13
Fax: 971 55 94 13

U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE NECESIDADES TÉRMICAS

Local nº: 4 Planta nº: 0 (Piso intermedio)
Despatx 2 (Ampliació edifici Can Bauça)

Planta (m²) 14,65

Altura (m) 2,7

Personas 2

PARAMETROS DEL LOCAL

T (ºC) HR (%)

Verano 25 50

Invierno 21 40

CONDICIONES INTERIORES

T max (ºC) 32

T min (ºC) -0,7

Variación diaria (ºC) 12,1

HR (%) 59

CONDICIONES EXTERIORES

Tipo
Nombre

[K (W/K·m²)]
Area
(m²)

Ventanas
(m²)

Color
Tipo cristal
[K (W/K·m²)]

Cobert.
cristal

Orient. Sombra

Sep.pl. Sep2 (1,16) 14,65 ***** ***** ***** ***** ***** *****

Sep.pl. Sep2 (1,16) 14,65 ***** ***** ***** ***** ***** *****

Ext. Muro2 (0,737) 12,7 1,92 Claro Doble1 (3,3) P.V.C.C. S - E 0 %

Med. Med1 (1,474) 8,77 ***** ***** ***** ***** ***** *****

Int. Pint1 (1,474) 5,4 ***** ***** ***** ***** ***** *****

DATOS DE CERRAMIENTOS

Calor debido a: Sensible (W) Latente (W)

Personas 133 89

Iluminación 375 -

Otras fuentes 250 0

APORTACIONES INTERNAS CAUDAL DE VENTILACIÓN

36 m³/h

Mes de
invierno

CARGA MÁXIMA TOTAL CARGA VENTILACIÓN CARGA INTERNA

Sensible (W) 1.202 284 918

Latente (W) - - -

Total (W) 1.202 284 918

F.C.S. - -

Necesitamos 162 g. agua/h

136710/0006 20/12/2017
C.V.E.:134afbf609764d0d8d8ea819171b5034



Empresa: MIQUEL OLIVER SANSO
Dirección: VIA PORTUGAL, 3
Población: MANACOR
C.P.: 07500
Telf.: 971 55 94 13
Fax: 971 55 94 13

U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE NECESIDADES TÉRMICAS

Local nº: 4 Planta nº: 0 (Piso intermedio)
Despatx 2 (Ampliació edifici Can Bauça)

Planta (m²) 14,65

Altura (m) 2,7

Personas 2

PARAMETROS DEL LOCAL

T (ºC) HR (%)

Verano 25 50

Invierno 21 40

CONDICIONES INTERIORES

T max (ºC) 32

T min (ºC) -0,7

Variación diaria (ºC) 12,1

HR (%) 59

CONDICIONES EXTERIORES

Tipo
Nombre

[K (W/K·m²)]
Area
(m²)

Ventanas
(m²)

Color
Tipo cristal
[K (W/K·m²)]

Cobert.
cristal

Orient. Sombra

Sep.pl. Sep2 (1,16) 14,65 ***** ***** ***** ***** ***** *****

Sep.pl. Sep2 (1,16) 14,65 ***** ***** ***** ***** ***** *****

Ext. Muro2 (0,737) 12,7 1,92 Claro Doble1 (3,3) P.V.C.C. S - E 0 %

Med. Med1 (1,474) 8,77 ***** ***** ***** ***** ***** *****

Int. Pint1 (1,474) 5,4 ***** ***** ***** ***** ***** *****

DATOS DE CERRAMIENTOS

Calor debido a: Sensible (W) Latente (W)

Personas 133 89

Iluminación 375 -

Otras fuentes 250 0

APORTACIONES INTERNAS CAUDAL DE VENTILACIÓN

36 m³/h

11 h. solar
(22/9)

CARGA MÁXIMA TOTAL CARGA VENTILACIÓN CARGA INTERNA

Sensible (W) 1.370 27 1.343

Latente (W) 195 106 89

Total (W) 1.565 133 1.432

F.C.S. 0,88 0,94

Demanda térmica acumulada: 98.247 KJ/día (27 KWh térmicos/día)

136710/0006 20/12/2017
C.V.E.:134afbf609764d0d8d8ea819171b5034



Empresa: MIQUEL OLIVER SANSO
Dirección: VIA PORTUGAL, 3
Población: MANACOR
C.P.: 07500
Telf.: 971 55 94 13
Fax: 971 55 94 13

U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE NECESIDADES TÉRMICAS

Local nº: 2 Planta nº: 0 (Piso intermedio)
Despatx 1 (Ampliació edifici Can Bauça)

Planta (m²) 38,83

Altura (m) 2,7

Personas 4

PARAMETROS DEL LOCAL

T (ºC) HR (%)

Verano 25 50

Invierno 21 40

CONDICIONES INTERIORES

T max (ºC) 32

T min (ºC) -0,7

Variación diaria (ºC) 12,1

HR (%) 59

CONDICIONES EXTERIORES

Tipo
Nombre

[K (W/K·m²)]
Area
(m²)

Ventanas
(m²)

Color
Tipo cristal
[K (W/K·m²)]

Cobert.
cristal

Orient. Sombra

Sep.pl. Sep2 (1,16) 38,83 ***** ***** ***** ***** ***** *****

Sep.pl. Sep2 (1,16) 38,83 ***** ***** ***** ***** ***** *****

Ext. Muro2 (0,737) 13,23 10,8 Claro Doble1 (3,3) P.V.C.C. S - E 0 %

Med. Med1 (1,474) 21,33 ***** ***** ***** ***** ***** *****

DATOS DE CERRAMIENTOS

Calor debido a: Sensible (W) Latente (W)

Personas 266 178

Iluminación 375 -

Otras fuentes 750 0

APORTACIONES INTERNAS CAUDAL DE VENTILACIÓN

72 m³/h

Mes de
invierno

CARGA MÁXIMA TOTAL CARGA VENTILACIÓN CARGA INTERNA

Sensible (W) 2.729 568 2.160

Latente (W) - - -

Total (W) 2.729 568 2.160

F.C.S. - -

Necesitamos 324 g. agua/h

136710/0006 20/12/2017
C.V.E.:134afbf609764d0d8d8ea819171b5034



Empresa: MIQUEL OLIVER SANSO
Dirección: VIA PORTUGAL, 3
Población: MANACOR
C.P.: 07500
Telf.: 971 55 94 13
Fax: 971 55 94 13

U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE NECESIDADES TÉRMICAS

Local nº: 2 Planta nº: 0 (Piso intermedio)
Despatx 1 (Ampliació edifici Can Bauça)

Planta (m²) 38,83

Altura (m) 2,7

Personas 4

PARAMETROS DEL LOCAL

T (ºC) HR (%)

Verano 25 50

Invierno 21 40

CONDICIONES INTERIORES

T max (ºC) 32

T min (ºC) -0,7

Variación diaria (ºC) 12,1

HR (%) 59

CONDICIONES EXTERIORES

Tipo
Nombre

[K (W/K·m²)]
Area
(m²)

Ventanas
(m²)

Color
Tipo cristal
[K (W/K·m²)]

Cobert.
cristal

Orient. Sombra

Sep.pl. Sep2 (1,16) 38,83 ***** ***** ***** ***** ***** *****

Sep.pl. Sep2 (1,16) 38,83 ***** ***** ***** ***** ***** *****

Ext. Muro2 (0,737) 13,23 10,8 Claro Doble1 (3,3) P.V.C.C. S - E 0 %

Med. Med1 (1,474) 21,33 ***** ***** ***** ***** ***** *****

DATOS DE CERRAMIENTOS

Calor debido a: Sensible (W) Latente (W)

Personas 266 178

Iluminación 375 -

Otras fuentes 750 0

APORTACIONES INTERNAS CAUDAL DE VENTILACIÓN

72 m³/h

9 h. solar
(22/9)

CARGA MÁXIMA TOTAL CARGA VENTILACIÓN CARGA INTERNA

Sensible (W) 4.850 -36 4.886

Latente (W) 224 46 178

Total (W) 5.073 10 5.064

F.C.S. 0,96 0,96

Demanda térmica acumulada: 232.203 KJ/día (65 KWh térmicos/día)

136710/0006 20/12/2017
C.V.E.:134afbf609764d0d8d8ea819171b5034



Ajuntament de Manacor                                                                                                                                       Oficines Edifici CAN BAUZA 

A114-17 

 

ACTIVITATS I INSTAL·LACIONS ADEQUACIÓ PLANTES SEGONA, 
TERCERA I  QUARTA A USOS ADMINISTRATIUS EDIFICI MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANNEX 2: JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

136710/0006 20/12/2017
C.V.E.:134afbf609764d0d8d8ea819171b5034



1 INSTALACION ELECTRICA

1.1 ACOMETIDA, LINEAS GENERALES Y CUADROS ELECTRICOS
1.1.1 D01CGLC02m Ud. Modificación y adaptación del CUADRO GENERAL PROTECCIÓN Y

DISTRIBUCIÓN existente del edificio para alojar en su interior las
protecciones necesarias de las nuevas líneas de alimentación a
subcuadros de las plantas superiores, según esquema
eléctrico,debidamente conexionados.Construido según REBT. Medida la
unidad totalmente montada, rotulada e instalada en paramento vertical.

O01El002 3,747 H. Oficial 1ª electricista 19,50 73,07
O01El004 1,874 H. Ayudante electricista 16,00 29,98
T09PP0030 1,000 Ud. Interruptor automático magnet. 4x100A 227,37 227,37
T09PP0027 1,000 Ud. Interruptor automático magnet. 4x50A 139,30 139,30
T09PP0026 3,000 Ud. Interruptor automático magnet. 4x40A 81,89 245,67
T%0000.01 1,000 % Material auxiliar.(s/total mat.) 612,34 6,12
%00000.03 3,000 % Medios auxiliares.(s/total) 721,51 21,65

Precio total por Ud.  .................................................. 743,16

1.1.2 D01CGLP234 Ud. SUBCUADRO PROTECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN (Subcuadro Planta) para
local pública concurrencia, compuesto por armario empotrado, con
puerta y llavín, capacidad 72 módulos, alojando en su interior
protecciones según esquema eléctrico,debidamente
conexionados.Construido según REBT. Medida la unidad totalmente
montada, rotulada e instalada en paramento vertical.

O01El002 3,747 H. Oficial 1ª electricista 19,50 73,07
O01El004 1,874 H. Ayudante electricista 16,00 29,98
T06ACD072 1,000 Ud. Armario distr.p/emp. (72 elem.). 81,90 81,90
T09PP0026 1,000 Ud. Interruptor automático magnet. 4x40A 81,89 81,89
T09DM4030 3,000 Ud. Diferencial 40A/2p/30mA 33,30 99,90
T09PP0003 6,000 Ud. Interruptor automático magnet. 2x10A 13,11 78,66
T09PHL0111 3,000 Ud. Reloj horario 15,06 45,18
T09PP0005 9,000 Ud. Interruptor automático magnet. 2x16A 13,33 119,97
T%0000.01 1,000 % Material auxiliar.(s/total mat.) 507,50 5,08
%00000.03 3,000 % Medios auxiliares.(s/total) 615,63 18,47

Precio total por Ud.  .................................................. 634,10

1.1.3 D01CGAA01s Ud. CUADRO SECUNDARIO AIRE ACONDICIONADO, DE PROTECCIÓN Y
MANDO en planta cubierta, formado por caja de doble aislamiento con
grado protección IP-55 con puerta, de superficie, de 72 elementos,
embarrado de protección, interruptor magnetotérmico general y resto de
protecciones, según esquema unifilar adjunto, incluso toma 16 A de raíl,
formado por armario estanco. Medida la unidad terminada. Totalmente
instalado y conexiondo.

O01El002 1,874 H. Oficial 1ª electricista 19,50 36,54
O01El004 0,937 H. Ayudante electricista 16,00 14,99
T06AGG007 1,000 Ud. Cuadro superf.IP55 p.tr.72mód. GEWIS… 190,39 190,39
T09PP0030 1,000 Ud. Interruptor automático magnet. 4x100A 227,37 227,37
T09PP0024 3,000 Ud. Interruptor automático magnet. 4x25A 59,82 179,46
T09DT25300 3,000 Ud. Diferencial 25A/4p/300mA 135,05 405,15
T09DM2530 1,000 Ud. Diferencial 25A/2p/30mA 32,73 32,73
T09PP0005 1,000 Ud. Interruptor automático magnet. 2x16A 13,33 13,33
T08SIM011 1,000 Ud. B.ench. 2p+T 10/16A Simon Serie 31. 4,57 4,57
T%0000.05 5,000 % Material auxiliar.(s/total mat.) 1.053,00 52,65
%00000.03 3,000 % Medios auxiliares.(s/total) 1.157,18 34,72

Precio total por Ud.  .................................................. 1.191,90
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1.1.4 D01CGSAI01 Ud. CUADRO GENERAL PROTECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN para recinto SAI en
planta baja,  con circuitos efectuados en canalizaciones independientes
compuesto por armario de superficie, con puerta, capacidad 24 módulos,
alojando en su interior protecciones según esquema
eléctrico,debidamente conexionados.Construido según REBT. Medida la
unidad totalmente montada, rotulada einstalada en paramento vertical.

O01El002 1,874 H. Oficial 1ª electricista 19,50 36,54
O01El004 1,874 H. Ayudante electricista 16,00 29,98
T06AGL002 1,000 Ud. Armario distr.met.sup.IP30 p.op.3x(2x1… 106,18 106,18
T09PP0027 1,000 Ud. Interruptor automático magnet. 4x50A 139,30 139,30
T09PP0024 2,000 Ud. Interruptor automático magnet. 4x25A 59,82 119,64
T%0000.03 3,000 % Material auxiliar.(s/total mat.) 365,12 10,95
%00000.03 3,000 % Medios auxiliares.(s/total) 442,59 13,28

Precio total por Ud.  .................................................. 455,87

1.1.5 D01CGTL011 Ud. CUADRO PROTECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN para recinto SAI en planta 3ª, 
con circuitos efectuados en canalizaciones independientes compuesto
por armario de superficie, con puerta, capacidad 36 módulos, alojando en
su interior protecciones según esquema eléctrico,debidamente
conexionados.Construido según REBT. Medida la unidad totalmente
montada, rotulada einstalada en paramento vertical.

O01El002 1,874 H. Oficial 1ª electricista 19,50 36,54
O01El004 1,874 H. Ayudante electricista 16,00 29,98
T06AGL003 1,000 Ud. Armario distr.met.sup.IP30 p.op.3x(3x1… 122,58 122,58
T09PP0024 1,000 Ud. Interruptor automático magnet. 4x25A 59,82 59,82
T09DM4030 3,000 Ud. Diferencial 40A/2p/30mA 33,30 99,90
T09PP0005 6,000 Ud. Interruptor automático magnet. 2x16A 13,33 79,98
T%0000.03 3,000 % Material auxiliar.(s/total mat.) 362,28 10,87
%00000.03 3,000 % Medios auxiliares.(s/total) 439,67 13,19

Precio total por Ud.  .................................................. 452,86

1.1.6 D01LE4X35 Ml. LINEA ALIMENTACION a subcuadros trifásica en montaje empotrado,
instalada con cuatro cables unipolares de Cu (3F+N), de sección nominal
35 mm y un cable unipolar de Cu (TT) de sección nominal 16 mm,
aislamiento 0,6/1 kV tipo "afumex" UNE 21123, aislada bajo tubo flexible
COARRUGADO de Ø40.Grado de protección 5, incluso p.p.de registros
cerco, tapa y material de fijación; construida según REBT.Medida la
longitud ejecutada desde el cuadro hasta subcuadros de distribución.

O01El002 0,100 H. Oficial 1ª electricista 19,50 1,95
O01El004 0,100 H. Ayudante electricista 16,00 1,60
T05CC1X35 4,400 Ml. Cable RV 0,6/1 KV S=1x35mm2 Cu 7,07 31,11
T02AF160 1,100 ML Conductor Cu 750 V Afumex S=1x16 4,35 4,79
T03F040 1,100 ML Tubo tipo Reforplast D=40 mm Empotra… 1,77 1,95
T06CAL007 0,100 Ud. Caja deriv.100x100x55 7conos 4,81 0,48
T06XR0001 0,100 Ud. Regleta de conexión 12x6mm² 0,54 0,05
%00000.03 3,000 % Medios auxiliares.(s/total) 41,93 1,26

Precio total por Ml.  .................................................. 43,19

1.1.7 D01LE4X16 Ml. LINEA ALIMENTACION trifásica en montaje empotrado, instalada con
cinco cables unipolares de Cu (3F+N+T), de sección nominal 16 mm,
aislamiento V-750 V tipo "afumex" UNE 21123, aislada bajo tubo flexible
COARRUGADO de Ø40.Grado de protección 5, incluso p.p.de registros
cerco, tapa y material de fijación; construida según REBT.Medida la
longitud ejecutada desde el cuadro hasta subcuadros de distribución.

O01El002 0,094 H. Oficial 1ª electricista 19,50 1,83
O01El004 0,094 H. Ayudante electricista 16,00 1,50
T02AF160 5,500 ML Conductor Cu 750 V Afumex S=1x16 4,35 23,93
T03F040 1,100 ML Tubo tipo Reforplast D=40 mm Empotra… 1,77 1,95
T06CAL007 0,100 Ud. Caja deriv.100x100x55 7conos 4,81 0,48
T06XR0001 0,100 Ud. Regleta de conexión 12x6mm² 0,54 0,05
%00000.03 3,000 % Medios auxiliares.(s/total) 29,74 0,89

Precio total por Ml.  .................................................. 30,63
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1.1.8 D01LE4X10 Ml. LINEA ALIMENTACION trifásica en montaje empotrado, instalada con
cinco cables unipolares de Cu (3F+N+T), de sección nominal 10 mm,
aislamiento V-750 V tipo "afumex" UNE 21123, aislada bajo tubo flexible
COARRUGADO de Ø32.Grado de protección 5, incluso p.p.de registros
cerco, tapa y material de fijación; construida según REBT.Medida la
longitud ejecutada desde el cuadro hasta subcuadros de distribución.

O01El002 0,094 H. Oficial 1ª electricista 19,50 1,83
O01El004 0,094 H. Ayudante electricista 16,00 1,50
T02AF100 5,500 ML Conductor Cu 750 V Afumex S=1x10 3,60 19,80
T03F032 1,100 ML Tubo tipo Reforplast D=32 mm Empotra… 1,34 1,47
T06CAL007 0,100 Ud. Caja deriv.100x100x55 7conos 4,81 0,48
T06XR0001 0,100 Ud. Regleta de conexión 12x6mm² 0,54 0,05
%00000.03 3,000 % Medios auxiliares.(s/total) 25,13 0,75

Precio total por Ml.  .................................................. 25,88

1.1.9 D01LE4X6 Ml. LINEA ALIMENTACION trifásica en montaje empotrado, instalada con
cinco cables unipolares de Cu (3F+N+T), de sección nominal 6 mm,
aislamiento V-750 V tipo "afumex" UNE 21123, aislada bajo tubo flexible
COARRUGADO de Ø25.Grado de protección 5, incluso p.p.de registros
cerco, tapa y material de fijación; construida según REBT.Medida la
longitud ejecutada desde el cuadro hasta subcuadros de distribución.

O01El002 0,094 H. Oficial 1ª electricista 19,50 1,83
O01El004 0,094 H. Ayudante electricista 16,00 1,50
T02AF060 5,500 ML Conductor Cu 750 V Afumex S=1x6 2,19 12,05
T03F025 1,100 ML Tubo tipo Reforplast D=25 mm Empotra… 0,67 0,74
T06CAL007 0,100 Ud. Caja deriv.100x100x55 7conos 4,81 0,48
T06XR0001 0,100 Ud. Regleta de conexión 12x6mm² 0,54 0,05
%00000.03 3,000 % Medios auxiliares.(s/total) 16,65 0,50

Precio total por Ml.  .................................................. 17,15

1.2 INSTALACION INTERIOR OFICINAS
1.2.1 D01PLS15AF Ud. Punto de luz sencillo montaje empotrado con salida para un punto de luz,

p.p.de línea formada por conductor de Cu de 750 v.de sección 1.5 mm²
tipo "afumex", aislados con tubo flexible corrugado de Ø16mm, incluso
mecanismo de maniobra con marco calidad estándar, caja de derivación
y elementos de conexión. Construido según REBT, totalmente montado e
instalado.

O01El002 0,468 H. Oficial 1ª electricista 19,50 9,13
O01El004 0,468 H. Ayudante electricista 16,00 7,49
T03F016 5,000 ML Tubo tipo Reforplast D=16 mm Empotra… 0,31 1,55
T02AF015 15,000 ML Conductor Cu 750 V Afumex S=1x1,5 0,64 9,60
T08SIM001 1,000 Ud. Conmutador Simon 31 ref. 31201-30 6,47 6,47
T08SIM101 1,000 Ud. Marco 1 Elem. Simon 31 1,59 1,59
T06CN0150 1,000 Ud. Caja universal empotrar rect.1 elem. 0,35 0,35
%00000.03 3,000 % Medios auxiliares.(s/total) 36,18 1,09

Precio total por Ud.  .................................................. 37,27

1.2.2 D01PLC15AF Ud. Punto de luz conmutado montaje empotrado con p.p.de línea formada por
conductor de Cu de 750 v.de sección 1.5 mm² tipo "afumex", aislados con
tubo flexible corrugado de Ø16mm, incluso mecanismos de maniobra con
marco calidad estándar, caja de derivación y elementos de conexión.
Construido según REBT, totalmente montado e instalado.

O01El002 0,468 H. Oficial 1ª electricista 19,50 9,13
O01El004 0,468 H. Ayudante electricista 16,00 7,49
T03F016 5,000 ML Tubo tipo Reforplast D=16 mm Empotra… 0,31 1,55
T02AF015 20,000 ML Conductor Cu 750 V Afumex S=1x1,5 0,64 12,80
T08SIM001 2,000 Ud. Conmutador Simon 31 ref. 31201-30 6,47 12,94
T08SIM101 2,000 Ud. Marco 1 Elem. Simon 31 1,59 3,18
T06CN0150 2,000 Ud. Caja universal empotrar rect.1 elem. 0,35 0,70
%00000.03 3,000 % Medios auxiliares.(s/total) 47,79 1,43

Precio total por Ud.  .................................................. 49,22
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1.2.3 D01PL15AF Ud. Salida para punto de luz adicional en montaje empotrado, con p.p.de
línea formada por conductor de Cu de 750 v.de sección 1.5 mm² tipo
"afumex", aislados con tubo flexible corrugado de Ø16mm, incluso  caja
de derivación y elementos de conexión. Construido según REBT,
totalmente montado e instalado.

O01El002 0,075 H. Oficial 1ª electricista 19,50 1,46
O01El004 0,075 H. Ayudante electricista 16,00 1,20
T03F016 3,000 ML Tubo tipo Reforplast D=16 mm Empotra… 0,31 0,93
T02AF015 9,000 ML Conductor Cu 750 V Afumex S=1x1,5 0,64 5,76
%00000.03 3,000 % Medios auxiliares.(s/total) 9,35 0,28

Precio total por Ud.  .................................................. 9,63

1.2.4 D01LE2X1.5 Ml. LINEA ALIMENTACION monofásica en montaje empotrado, instalada con
tres cables unipolares de Cu (F+N+T), de sección nominal 1,5 mm,
aislamiento V-750 V tipo "afumex" UNE 21123, aislada bajo tubo flexible
COARRUGADO de Ø25.Grado de protección 5, incluso p.p.de registros
cerco, tapa y material de fijación; construida según REBT.Medida la
longitud ejecutada desde el cuadro hasta subcuadros de distribución.

O01El002 0,094 H. Oficial 1ª electricista 19,50 1,83
O01El004 0,094 H. Ayudante electricista 16,00 1,50
T02AF015 3,300 ML Conductor Cu 750 V Afumex S=1x1,5 0,64 2,11
T03F025 1,100 ML Tubo tipo Reforplast D=25 mm Empotra… 0,67 0,74
T06CAL007 0,100 Ud. Caja deriv.100x100x55 7conos 4,81 0,48
T06XR0001 0,100 Ud. Regleta de conexión 12x6mm² 0,54 0,05
%00000.03 3,000 % Medios auxiliares.(s/total) 6,71 0,20

Precio total por Ml.  .................................................. 6,91

1.2.5 D01LE2X2.5 Ml. LINEA ALIMENTACION monofásica en montaje empotrado, instalada con
tres cables unipolares de Cu (F+N+T), de sección nominal 2,5 mm,
aislamiento V-750 V tipo "afumex" UNE 21123, aislada bajo tubo flexible
COARRUGADO de Ø25.Grado de protección 5, incluso p.p.de registros
cerco, tapa y material de fijación; construida según REBT.Medida la
longitud ejecutada desde el cuadro hasta subcuadros de distribución.

O01El002 0,094 H. Oficial 1ª electricista 19,50 1,83
O01El004 0,094 H. Ayudante electricista 16,00 1,50
T02AF025 3,300 ML Conductor Cu 750 V Afumex S=1x2,5 1,01 3,33
T03F025 1,100 ML Tubo tipo Reforplast D=25 mm Empotra… 0,67 0,74
T06CAL007 0,100 Ud. Caja deriv.100x100x55 7conos 4,81 0,48
T06XR0001 0,100 Ud. Regleta de conexión 12x6mm² 0,54 0,05
%00000.03 3,000 % Medios auxiliares.(s/total) 7,93 0,24

Precio total por Ml.  .................................................. 8,17

1.2.6 D01LS4X61kV Ml. LINEA ALIMENTACIÓN trifásica montaje estanco para exteriores (IP44), en
superficie, instalada con cable de cobre aislamiento 0,6/1 kV tipo
"afumex", formada por cinco conductores de 6 mm² (3F+N+T) de sección
nominal, UNE 21123, en montaje en superficie bajo tubo protección de
Ø25 mm, incluso caja de derivación y elementos de conexión; construido
según REBT .Medida la unidad ejecutada desde el cuadro general hasta
subcuadro.

O01El002 0,094 H. Oficial 1ª electricista 19,50 1,83
O01El004 0,094 H. Ayudante electricista 16,00 1,50
T05BM0004 5,500 Ml. Cable PVC RV 0.6/1kV.1x6mm Cu 2,50 13,75
T03H025 1,100 ML Tubo tipo H Diam=25 mm Superficie 2,85 3,14
T06CAL007 0,100 Ud. Caja deriv.100x100x55 7conos 4,81 0,48
T06XR0001 0,100 Ud. Regleta de conexión 12x6mm² 0,54 0,05
%00000.03 3,000 % Medios auxiliares.(s/total) 20,75 0,62

Precio total por Ml.  .................................................. 21,37
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1.2.7 D06E16EAF Ud. Toma de corriente empotrada auxiliar de 16 A con toma de tierra lateral
Schuko, instalada con cable de cobre de 2,5 mm² de sección nominal tipo
"afumex", empotrado y aislado bajo tubo flexible coarrugado de D=20
mm, incluso mecanismos marca SIMON serie 31 o similar, p.p.de cajas de
derivación y pequeño material, totalmente montada e instalada, según
REBT.

O01El002 0,468 H. Oficial 1ª electricista 19,50 9,13
O01El004 0,468 H. Ayudante electricista 16,00 7,49
T02AF025 15,000 ML Conductor Cu 750 V Afumex S=1x2,5 1,01 15,15
T03F020 5,000 ML Tubo tipo Reforplast D=20 mm Empotra… 0,25 1,25
T06CN0150 1,000 Ud. Caja universal empotrar rect.1 elem. 0,35 0,35
T08SIM011 1,000 Ud. B.ench. 2p+T 10/16A Simon Serie 31. 4,57 4,57
%00000.03 3,000 % Medios auxiliares.(s/total) 37,94 1,14

Precio total por Ud.  .................................................. 39,08

1.2.8 Evdpu004 Ud Puesto de trabajo formado por caja de empotrar con capacidad para 4
enchufes con toma de tierra lateral Schuko de 16 Amp. (2 tomas aux.
color blanco y 2 tomas SAI color rojo) más 2 tomas RJ-45 FT) para voz y
datos. Incluyendo parte proporcinal de línea eléctrica de 2*2,5 mm2+TT
aislamiento 750 V para circuito tomas auxiliares (desde tomas hasta
subcuadro de planta) y línea eléctrica de 2*2,5 mm2+TT aislamiento 750 V
circuito tomas SAI (desde tomas hasta subcuadro SAI). Parte
proporcional de cable MNC apantallado de 4 P Categoría 5/6. Instalado en
interior de conductos en montaje empotrado en obra. Totalmente
conexionado y funcionando.

O01El004 1,405 H. Ayudante electricista 16,00 22,48
O01El002 1,405 H. Oficial 1ª electricista 19,50 27,40
ca6elsu01 1,000 Ud Caja de superficie de 6 elemento 12,52 12,52
en16a01 4,000 Ud Toma enchufe Schuco 16 Amp. + TT 2,30 9,20
vdrj45001 2,000 Ud Toma RJ-45 Cat. 6 6,75 13,50
T02AF025 45,000 ML Conductor Cu 750 V Afumex S=1x2,5 1,01 45,45
T03F016 15,000 ML Tubo tipo Reforplast D=16 mm Empotra… 0,31 4,65
%peqmat5 5,000 % Pequeño material 135,20 6,76
%medaux2 2,000 % Medios auxiliares 141,96 2,84

Precio total por Ud  .................................................. 144,80

1.2.9 D01PT01 Ud. PUNTO DE TIMBRE para avisos en baños de minusválidos, instalado con
cable de cobre aislamiento 750V formado por dos conductores de 1,5mm²
de sección nominal tipo "afumex", empotrados y aislados con tubo
FLEXIBLE COARRUGADO de D=16mm y grado de protección 5, incluso
zumbador 220V y mecanismo pulsador LEGRAND serie MOSAIC o similar,
con marco, de conexión rápida,caja de derivación empotrada y elementos
de conexión, construido según REBT . Totalmente instalado y
comprobado su funcionamiento.

O01El002 0,703 H. Oficial 1ª electricista 19,50 13,71
O01El004 0,703 H. Ayudante electricista 16,00 11,25
T02AF015 16,000 ML Conductor Cu 750 V Afumex S=1x1,5 0,64 10,24
T03F016 8,000 ML Tubo tipo Reforplast D=16 mm Empotra… 0,31 2,48
T06CN0150 1,000 Ud. Caja universal empotrar rect.1 elem. 0,35 0,35
T08SIM201 1,000 Ud. Pulsador campana Simon 31650 6,01 6,01
T08SIM101 1,000 Ud. Marco 1 Elem. Simon 31 1,59 1,59
T08SAL022 1,000 Ud. Zumbador 220V LEGRAND MOSAIC 8,81 8,81
%00000.02 2,000 % Medios auxiliares.(s/total) 54,44 1,09

Precio total por Ud.  .................................................. 55,53

1.3 RECEPTORES ILUMINACIÓN
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1.3.1 D07AEE070 Ud. PUNTO LUZ EMERGENCIA de 70 Lúm. en montaje empotrado, incluyendo
aparato autónomo, UNE 20-062-73 instalado con cable de cobre
aislamiento 750V tipo "afumex" formado por tres conductores (F+N+T) de
1,5mm² de sección nominal, UNE 21123, aislado con tubo FLEXIBLE
COARRUGADO de D16mm.Construido según REBT .Medida la unidad
terminada entre dos puntos

O01El002 0,750 H. Oficial 1ª electricista 19,50 14,63
O01El004 0,750 H. Ayudante electricista 16,00 12,00
T03F016 5,000 ML Tubo tipo Reforplast D=16 mm Empotra… 0,31 1,55
T02AF015 15,000 ML Conductor Cu 750 V Afumex S=1x1,5 0,64 9,60
T06CA0100 0,200 Ud. Caja deriv.emp.50x100x50 tornill. 0,34 0,07
T11EPS1511 1,000 Ud. Ap.autón.70Lm 34,30 34,30
T11EAS100 1,000 Ud. Marco p/empotr. 6,05 6,05
%00000.03 3,000 % Medios auxiliares.(s/total) 78,20 2,35

Precio total por Ud.  .................................................. 80,55

1.3.2 D07AEE240 Ud. PUNTO LUZ EMERGENCIA de 240 Lúm. en montaje empotrado,
incluyendo aparato autónomo, UNE 20-062-73 instalado con cable de
cobre aislamiento 750V tipo "afumex" formado por tres conductores
(F+N+T) de 1,5mm² de sección nominal, UNE 21123, aislado con tubo
FLEXIBLE COARRUGADO de D16mm.Construido según REBT .Medida la
unidad terminada entre dos puntos

O01El002 0,750 H. Oficial 1ª electricista 19,50 14,63
O01El004 0,750 H. Ayudante electricista 16,00 12,00
T03F016 5,000 ML Tubo tipo Reforplast D=16 mm Empotra… 0,31 1,55
T02AF015 15,000 ML Conductor Cu 750 V Afumex S=1x1,5 0,64 9,60
T06CA0100 0,200 Ud. Caja deriv.emp.50x100x50 tornill. 0,34 0,07
T11EPS153 1,000 Ud. Ap.autón.240Lm 45,27 45,27
T11EAS100 1,000 Ud. Marco p/empotr. 6,05 6,05
%00000.03 3,000 % Medios auxiliares.(s/total) 89,17 2,68

Precio total por Ud.  .................................................. 91,85

1.3.3 D07IFT01 Ud. Foco empotrable (Downlight baja luminancia) con tecnología LED de 13
W, 500 lumens color 3100, óptica concentrada diámetro 10cm, en
aluminio de fundición a presión y reflector de aluminio. Marcado CE.
Incluye suministro, parte proporcional de replanteo, sistema de fijación,
pequeño material y conexionado. Totalmente instalado y funcionando.

O01O00004 0,465 H. Oficial primera 19,50 9,07
T11IM0400 1,000 Ud. Foco downlight 13W 31,00 31,00
%0000.002 2,000 % Medios auxiliares.(s/total) 40,07 0,80

Precio total por Ud.  .................................................. 40,87

1.3.4 D07IFT02 Ud. Foco empotrable (Downlight baja luminancia) con tecnología LED de 15,5
W, 1.000 lumens color 3100, óptica abierta diámetro 10cm, en aluminio de
fundición a presión y reflector de aluminio. Marcado CE. Incluye
suministro, parte proporcional de replanteo, sistema de fijación, pequeño
material y conexionado. Totalmente instalado y funcionando.

O01O00004 0,465 H. Oficial primera 19,50 9,07
T11IM0405 1,000 Ud. Foco downlight 15,5W 25,00 25,00
%0000.002 2,000 % Medios auxiliares.(s/total) 34,07 0,68

Precio total por Ud.  .................................................. 34,75
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1.3.5 D07IFT03 Ud. Pantalla suspendida de tecnologia LED y 4100 lumens color 4000K, con
eficiencia energética > 90lum/W. Óptica de microlente de acrilato
transparente. Marcado CE. Carcasa exterior de aluminio 134x240x5cm.
Incluye suministro, parte proporcional de replanteo, sistema de fijación
suspendida, pequeño material y conexionado. Totalmente instalado y
funcionando.

O03E00002 2,067 H. Oficial 1ª electricista 18,31 37,85
O03E00004 2,067 H. Ayudante electricista 14,04 29,02
T11XPP234 1,000 Ud. Pantalla LED suspendida 120,00 120,00
T09PF1250 1,000 Ud. Sistema fijación 5,75 5,75
%0000.003 3,000 % Medios auxiliares.(s/total) 192,62 5,78

Precio total por Ud.  .................................................. 198,40

1.3.6 D07IFT04 Ud. Pantalla adosada a techo de fluorescencia 1x58w y 4800 lumens color
4000K, óptica con flujo superior e inferior. Marcado CE. Incluye
suministro, parte proporcional de replanteo, sistema de fijación adosado
a techo, pequeño material y conexionado. Totalmente instalado y
funcionando.

O03E00002 0,500 H. Oficial 1ª electricista 18,31 9,16
O03E00004 0,500 H. Ayudante electricista 14,04 7,02
T11XPP235 1,000 Ud. Pantalla fluorescente superficie 1x58W 32,00 32,00
T09PF1250 1,000 Ud. Sistema fijación 5,75 5,75
%0000.003 3,000 % Medios auxiliares.(s/total) 53,93 1,62

Precio total por Ud.  .................................................. 55,55

1.3.7 D07IFT05 Ud. Aplique para exteriores diámetro 17cm y altura 25cm. Acabado exterior de
aleación de aluminio con protección de pintura acrílica resistente a los
rayos UV. Lámpara de descarga HM 35w, con  cristal protector.  Grado de
protección mínimo IP44. Marcado CE. Incluye suministro, parte
proporcional de replanteo, sistema de fijación exterior a pared, pequeño
material y conexionado. Totalmente instalado y funcionando.

O03E00002 0,400 H. Oficial 1ª electricista 18,31 7,32
O03E00004 0,400 H. Ayudante electricista 14,04 5,62
T11IEP213 1,000 Ud. Aplique exterior 35W 59,00 59,00
T11LF0010 4,000 Ud. elementos de fijación 4,39 17,56
%0000.003 3,000 % Medios auxiliares.(s/total) 89,50 2,69

Precio total por Ud.  .................................................. 92,19

Anejo de justificación de precios
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2 INSTALACION CLIMATIZACION

2.1 MAQUINARIA Y EQUIPOS
2.1.1 D23VRV12 Ud. Unidad exterior VRV Bomba de Calor, compresores Swing Inverter y

temperatura de regrigerante variable. Capacidad frigorífica/calorífica
nominal: 33,5/37,5 KW. EER=3,73, COP=4,12, SEER=6,96. Dimensiones
1.685x930x765 mm, 268 kg, 400 V. Longitud máxima 165 m, diferencia
nivel máx. 90 m. Refrigerante R410A. Marca Daikin mod. RXYQ12T o
similar.  Incluye relleno de circuitos con refrigerante, elementos
antivibratorios y de fijación, taladros en muros y pasamuros, incluso kit
hidráulico, conexiones a la red de conductos, fontanería, desagües y
electricidad, totalmente instalado s/RITE.

O03C00005 3,500 H. Cuadrilla climatización 34,88 122,08
T24DaVRV12 1,000 Ud. Unidad Exterior VRV Daikin RXYQ12T 10.445,00 10.445,00
%0000.001 3,000 % Medios auxiliares.(s/total) 10.567,08 317,01

Precio total por Ud.  .................................................. 10.884,09

2.1.2 D23CC080A Ud. Unidad interior de conductos VRV Inverter Bomba de Calor sin
envolvente, con una capacidad frigorífica nominal de 9,0 KW y potencia
calorífica nominal de 10,0 KW, con refrigerante R410A. Marca Daikin
modelo FXSQ80A o similar, instalación en techo, i/conexionado y
prefijación.

O03C00001 2,000 H. Oficial 1ª climatización 19,16 38,32
O03C00004 2,000 H. Ayudante climatización 15,72 31,44
T24DaFXSQ… 1,000 Ud. Unidad Int.Conductos VRV Daikin FXS… 1.442,00 1.442,00
%0000.003 3,000 % Medios auxiliares.(s/total) 1.511,76 45,35

Precio total por Ud.  .................................................. 1.557,11

2.1.3 D23CC050A Ud. Unidad interior de conductos VRV Inverter Bomba de Calor sin
envolvente, de baja silueta, con una capacidad frigorífica nominal de 5,6
KW y potencia calorífica nominal de 6,3 KW, con refrigerante R410A.
Marca Daikin modelo FXSQ50A o similar, instalación en techo,
i/conexionado y prefijación.

O03C00001 2,000 H. Oficial 1ª climatización 19,16 38,32
O03C00004 2,000 H. Ayudante climatización 15,72 31,44
T24DaFXSQ… 1,000 Ud. Unidad Int.Conductos VRV Daikin FXS… 1.202,00 1.202,00
%0000.003 3,000 % Medios auxiliares.(s/total) 1.271,76 38,15

Precio total por Ud.  .................................................. 1.309,91

2.1.4 D23CC032A Ud. Unidad interior de conductos VRV Inverter Bomba de Calor sin
envolvente, de baja silueta, con una capacidad frigorífica nominal de 3,6
KW y potencia calorífica nominal de 4,0 KW, con refrigerante R410A.
Marca Daikin modelo FXSQ32A o similar, instalación en techo,
i/conexionado y prefijación.

O03C00001 2,000 H. Oficial 1ª climatización 19,16 38,32
O03C00004 2,000 H. Ayudante climatización 15,72 31,44
T24DaFXSQ… 1,000 Ud. Unidad Int.Conductos VRV Daikin FXS… 1.114,00 1.114,00
%0000.003 3,000 % Medios auxiliares.(s/total) 1.183,76 35,51

Precio total por Ud.  .................................................. 1.219,27

2.1.5 D23CCas032 Ud. Unidad interior tipo cassette VRV Inverter Bomba de Calor con panel
decorativo, con una capacidad frigorífica nominal de 3,6 KW y potencia
calorífica nominal de 4,0 KW, con refrigerante R410A. Marca Daikin
modelo FXZQ32A o similar, instalación en techo, i/conexionado y
prefijación.

O03C00001 1,500 H. Oficial 1ª climatización 19,16 28,74
O03C00004 1,500 H. Ayudante climatización 15,72 23,58
T24DaFXZQ… 1,000 Ud. Unidad Int.Cassette VRV Daikin FXZQ3… 967,00 967,00
T24DaBYFQ… 1,000 Ud. Panel Decorativo Daikin BYFQ60CW p… 270,00 270,00
%0000.003 3,000 % Medios auxiliares.(s/total) 1.289,32 38,68

Precio total por Ud.  .................................................. 1.328,00

Anejo de justificación de precios
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2.1.6 D23CCas025 Ud. Unidad interior tipo cassette VRV Inverter Bomba de Calor con panel
decorativo, con una capacidad frigorífica nominal de 2,8 KW y potencia
calorífica nominal de 3,2 KW, con refrigerante R410A. Marca Daikin
modelo FXZQ25A o similar, instalación en techo, i/conexionado y
prefijación.

O03C00001 1,500 H. Oficial 1ª climatización 19,16 28,74
O03C00004 1,500 H. Ayudante climatización 15,72 23,58
T24DaFXZQ… 1,000 Ud. Unidad Int.Cassette VRV Daikin FXZQ2… 948,00 948,00
T24DaBYFQ… 1,000 Ud. Panel Decorativo Daikin BYFQ60CW p… 270,00 270,00
%0000.003 3,000 % Medios auxiliares.(s/total) 1.270,32 38,11

Precio total por Ud.  .................................................. 1.308,43

2.1.7 D23RCVAM350 Ud. Unidad de Renovación de Aire con Recuperación de Entálpica de Calor
para instalación horizontal tipo Daikin modelo VAM350FC o similar.
Ventiladores de impulsión/extracción con caudal de aire 350 m3/h.
Eficacia de intercambio de temperatura mínima del 74% y eficacia
entálpica mínima del 61%. Con capacidad para colocación de filtros de
aire tipo F6+F8 en aire de aportación. Incluye filtro previo F6 y filtro final
F8.  Dimensiones máximas AltoxAnchoxFondo 301x828x816. Instalación
en techo, i/conexionado y prefijación. Incluso pequeño material, mano de
obra montaje y transporte materiales.

O03C00001 2,000 H. Oficial 1ª climatización 19,16 38,32
O03C00004 2,000 H. Ayudante climatización 15,72 31,44
T24DaVAM3… 1,000 Ud. Recuperador Entálpico de calor Daikin … 1.374,00 1.374,00
T24DaF8_500 1,000 Ud. Filtro F8 para unidades ventilación VAM… 77,60 77,60
%0000.003 3,000 % Medios auxiliares.(s/total) 1.521,36 45,64

Precio total por Ud.  .................................................. 1.567,00

2.2 CANALIZACIONES Y CONEXIONES
2.2.1 D20CC07 Ml. Canalización de cobre para refrigeración con aislamiento en instalación

empotrada, formada por un tubo de de cobre de diámetro 1/2"x0,8 y un
tubo dobre de diámetro 1 1/8"x1,0 con doble aislamiento con coquilla
aislante de e=19 mm de acuerdo con RITE. Incluso grapas y piezas de
sujección, pequeño material y demás accesorios, así como coquilla
metálica de protección en instalación vista exterior, unión por soldadura
por capilaridad, totalmente instalada según normativa vigente.

O03F00001 0,094 H. Fontanero 19,50 1,83
O03F00005 0,094 H. Ayudante fontanero 16,00 1,50
T18CZ0101 0,200 Ud. Te cobre de 12 mm.UNE 37141-76 0,44 0,09
T23TA0476 1,100 Ml. Coq.IT/ACCOTHERM e=19mm Ø28.AR… 5,36 5,90
T18CZ0002 0,200 Ud. Codo cobre de 12 mm. 0,30 0,06
T23TA0471 1,100 Ml. Coq.IT/ACCOTHERM e=19mm Ø12.AR… 3,27 3,60
T18CA0015 1,100 Ml. Tubo cobre e=1 mm, Ø=12 4,41 4,85
T18CZ0113 0,200 Ud. Te cobre de 28 mm.UNE 37141-76 2,57 0,51
T18CZ0018 0,200 Ud. Codo cobre de 28 mm. 1,11 0,22
T18CA0035 1,100 Ml. Tubo cobre e=1 mm, Ø=28 10,65 11,72
%0000.002 2,000 % Medios auxiliares.(s/total) 30,28 0,61

Precio total por Ml.  .................................................. 30,89

2.2.2 D20CC02 Ml. Canalización de cobre para refrigeración con aislamiento en instalación
empotrada, formada por un tubo de de cobre de diámetro 3/8"x0,8 y un
tubo dobre de diámetro 5/8"x1,0 con doble aislamiento con coquilla
aislante de e=19 mm de acuerdo con RITE. Incluso grapas y piezas de
sujección, pequeño material  y demás accesorios, unión por soldadura
por capilaridad, totalmente instalada según normativa vigente.

O03F00001 0,094 H. Fontanero 19,50 1,83
O03F00005 0,094 H. Ayudante fontanero 16,00 1,50
T18TCC02 1,100 Ml. Tubo cobre Refrigeración 3/8"-5/8" dobl… 13,05 14,36
%0000.002 2,000 % Medios auxiliares.(s/total) 17,69 0,35

Precio total por Ml.  .................................................. 18,04

Anejo de justificación de precios
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2.2.3 D20CC01 Ml. Canalización de cobre para refrigeración con aislamiento en instalación
empotrada, formada por un tubo de de cobre de diámetro 3/8"x0,8 y un
tubo dobre de diámetro 3/4"x1,0 con doble aislamiento con coquilla
aislante de e=19 mm de acuerdo con RITE. Incluso grapas y piezas de
sujección, pequeño material  y demás accesorios, unión por soldadura
por capilaridad, totalmente instalada según normativa vigente.

O03F00001 0,094 H. Fontanero 19,50 1,83
O03F00005 0,094 H. Ayudante fontanero 16,00 1,50
T18TCC01 1,100 Ml. Tubo cobre Refrigeración 3/8"-3/4" dobl… 17,70 19,47
%0000.002 2,000 % Medios auxiliares.(s/total) 22,80 0,46

Precio total por Ml.  .................................................. 23,26

2.2.4 D20CC03 Ml. Canalización de cobre para refrigeración con aislamiento en instalación
empotrada, formada por un tubo de de cobre de diámetro 1/4"x0,8 y un
tubo dobre de diámetro 1/2"x0,8 con doble aislamiento con coquilla
aislante de e=19 mm de acuerdo con RITE. Incluso grapas y piezas de
sujección, pequeño material  y demás accesorios, unión por soldadura
por capilaridad, totalmente instalada según normativa vigente.

O03F00001 0,094 H. Fontanero 19,50 1,83
O03F00005 0,094 H. Ayudante fontanero 16,00 1,50
T18TCC03 1,100 Ml. Tubo cobre Refrigeración 1/4"-1/2" dobl… 9,19 10,11
%0000.002 2,000 % Medios auxiliares.(s/total) 13,44 0,27

Precio total por Ml.  .................................................. 13,71

2.2.5 D23Refnet1 Ud. Juego derivación Refnet para VRV Inverter con refrigerante R410A tipo
Daikin mod. KHRQ22M64T o similar, totalmente instalado en montaje
empotrado en obra y conexionado a tubería refrigerante de cobre.

O03C00001 0,468 H. Oficial 1ª climatización 19,16 8,97
T23KHRQ64 1,000 Ud. Juego derivación Refnet KHRQ22M64T. 174,40 174,40
%0000.003 3,000 % Medios auxiliares.(s/total) 183,37 5,50

Precio total por Ud.  .................................................. 188,87

2.2.6 D23Refnet3 Ud. Juego derivación Refnet para VRV Inverter con refrigerante R410A tipo
Daikin mod. KHRQ22M20T o similar, totalmente instalado en montaje
empotrado en obra y conexionado a tubería refrigerante de cobre.

O03C00001 0,375 H. Oficial 1ª climatización 19,16 7,19
T23KHRQ20 1,000 Ud. Juego derivación Refnet KHRQ22M20T. 115,20 115,20
%0000.003 3,000 % Medios auxiliares.(s/total) 122,39 3,67

Precio total por Ud.  .................................................. 126,06

2.2.7 D21TU0125 Ud. Desagüe para condensados unidad interior aire acondicionado, con
tubería de PVC de tipo TERRAIN o similar de D=40 mm, incluso sifón
individual y piezas especiales, instalado en interior caja registable y
accesible; las tuberías estarán dotadas de tapón para evitar transmisión
de olores. Totalmente instalado y conexionado sobre red general
saneamiento plantas inferiores.

O03F00001 0,468 H. Fontanero 19,50 9,13
O03F00005 0,468 H. Ayudante fontanero 16,00 7,49
T18NT0040 10,000 Ml. Tub.PVC fecal Ø40mm C.TERRAIN 2,29 22,90
T20SS140 1,000 Ud. Sifon tubul.sal.horz.Ø40mm.TERRAIN 1,06 1,06
T%0000.01 1,000 % Material auxiliar.(s/total mat.) 23,96 0,24
%0000.003 3,000 % Medios auxiliares.(s/total) 40,82 1,22

Precio total por Ud.  .................................................. 42,04

2.3 CONDUCTOS DE AIRE

Anejo de justificación de precios
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2.3.1 D23AP0005 M². Canalización de aire realizado con fibra de vidrio Climaver de 25 mm.,
i/embocaduras, derivaciones, elementos de fijación y piezas especiales,
S/NTE-ICI-22. Incluso recortes en montaje, mano de obra y transporte
materiales. Totalmente instalado.

O01O00004 0,843 H. Oficial primera 19,50 16,44
O01CL002 0,187 H. Oficial 2ª Climatización 17,00 3,18
T23TX0005 1,200 M². Placa fibra-vidrio 25 mm. 15,22 18,26
%0000.003 3,000 % Medios auxiliares.(s/total) 37,88 1,14

Precio total por M².  .................................................. 39,02

2.3.2 D23AS160R Ml. Conducto ventilación compuesto de tubería rígida de PVC, diámetro 160
mm, para ventilación y aportación de aire exterior, instalación empotrada
en falso techo o huecos de la construcción, i/curvas, reducciones y
elementos de sujeción.

O01O00004 0,150 H. Oficial primera 19,50 2,93
O01CL002 0,150 H. Oficial 2ª Climatización 17,00 2,55
B1405.0080 1,000 ML tuberia PVC 160 mm serie "B" 3,70 3,70
B1413.0050 2,000 u abrazadera met 160 mm tubos PVC 1,41 2,82
%0000.003 3,000 % Medios auxiliares.(s/total) 12,00 0,36

Precio total por Ml.  .................................................. 12,36

2.3.3 D23RS11101 Ud. Rejilla de impulsión/Retorno de SIMPLE deflexión HORIZONTAL SIN
regulador de aluminio anodizado blanco de 400x150mm, incluido marco
de montaje.

O03C00001 0,281 H. Oficial 1ª climatización 19,16 5,38
O01CL002 0,281 H. Oficial 2ª Climatización 17,00 4,78
T24RJW4015 1,000 Ud. Rejilla alum.IH 400x150 AIRFLOW 15,15 15,15
T24RZW4015 1,000 Ud. Marco metál.M 400x150 AIRFLOW 2,45 2,45
%0000.003 3,000 % Medios auxiliares.(s/total) 27,76 0,83

Precio total por Ud.  .................................................. 28,59

2.3.4 D23RS1110 Ud. Rejilla de impulsión/Retorno de SIMPLE deflexión HORIZONTAL SIN
regulador de aluminio anodizado blanco de 350x150mm, incluido marco
de montaje.

O03C00001 0,200 H. Oficial 1ª climatización 19,16 3,83
O01CL002 0,200 H. Oficial 2ª Climatización 17,00 3,40
T24RJW3515 1,000 Ud. Rejilla alum.IH 350x150 AIRFLOW 14,67 14,67
T24RZW3515 1,000 Ud. Marco metál.M 350x150 AIRFLOW 2,25 2,25
%0000.003 3,000 % Medios auxiliares.(s/total) 24,15 0,72

Precio total por Ud.  .................................................. 24,87

2.3.5 D23RS1109 Ud. Rejilla de impulsión/Retorno de SIMPLE deflexión CON regulador de
caudal de aire, de aluminio anodizado blanco de 200x200mm, incluido
marco de montaje. Totalmente instalada, conectada y regulada

O03C00001 0,300 H. Oficial 1ª climatización 19,16 5,75
O01CL002 0,300 H. Oficial 2ª Climatización 17,00 5,10
T24RJW452 1,000 Ud. Rejilla alum.IH 200x200 con regulador 14,47 14,47
T24RZW482 1,000 Ud. Marco metál.M 200x200 1,48 1,48
%0000.003 3,000 % Medios auxiliares.(s/total) 26,80 0,80

Precio total por Ud.  .................................................. 27,60

2.3.6 D23RS1109A Ud. Rejilla de impulsión/Retorno de SIMPLE deflexión HORIZONTAL SIN
regulador de aluminio anodizado blanco de 200x300mm, incluido marco
de montaje.

O03C00001 0,094 H. Oficial 1ª climatización 19,16 1,80
O01CL002 0,094 H. Oficial 2ª Climatización 17,00 1,60
T24RJW452A 1,000 Ud. Rejilla alum.IH 200x300 16,97 16,97
T24RZW482A 1,000 Ud. Marco metál.M 200x300 2,48 2,48
%0000.003 3,000 % Medios auxiliares.(s/total) 22,85 0,69

Precio total por Ud.  .................................................. 23,54
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2.3.7 D2011.0016 Ud. Rejilla de impulsión/Retorno de SIMPLE deflexión HORIZONTAL SIN
regulador de aluminio anodizado blanco de 800x150mm, incluido marco
de montaje.

O03C00001 0,484 H. Oficial 1ª climatización 19,16 9,27
T24RJW939 1,000 Ud. Rejilla de aluminio extruido de 600x600… 54,44 54,44
T24RZW450 1,000 Ud. Marco de aluminio extruido de 600x600… 5,93 5,93
%0000.003 3,000 % Medios auxiliares.(s/total) 69,64 2,09

Precio total por Ud.  .................................................. 71,73

2.3.8 D23RR1200 Ud. Rejilla de retorno tipo MADEL modelo DMT-AR o similar, de 1.000x200mm
de lamas fijas VERTICALES inclinadas 45º, construida en aluminio
extruido, CON regulador de caudal, incluso marco metálico de montaje,
totalmente instalada

O03C00001 0,468 H. Oficial 1ª climatización 19,16 8,97
T24RZW1200 1,000 Ud. Marco de aluminio extruido de 1.000x20… 4,88 4,88
T24RJW1200 1,000 Ud. Rejilla de aluminio extruido de 1.000x20… 42,50 42,50
%0000.003 3,000 % Medios auxiliares.(s/total) 56,35 1,69

Precio total por Ud.  .................................................. 58,04

2.3.9 D2011.00171 Ud. Rejilla de toma de aire exterior, en aluminio extruido con junta en la parte
posterior del marco para un sellado estanco, tipo MADEL modelo DMT-X
200x500 o similar, totalmente instalada, incluso parte proporcional de
pequeño material y accesorios.

O03C00001 0,468 H. Oficial 1ª climatización 19,16 8,97
T24RJX005 1,000 Ud. Rejilla de toma de aire exterior MADEL … 63,30 63,30
T24RJX005m 1,000 Ud. Marco Rejilla de toma de aire exterior M… 8,55 8,55
%0000.003 3,000 % Medios auxiliares.(s/total) 80,82 2,42

Precio total por Ud.  .................................................. 83,24

2.4 TERMOSTATOS Y MANIOBRAS
2.4.1 D23DaCC Ud. Control multifunción por cable con termostato para instalación

climatización con 3 programaciones distintas, tipo Daikin BRC1H51W o
similar.  Instalado a 230 v., i/p.p. de cableado, cajas de registro y
conexionado de cables.

O03C00001 0,281 H. Oficial 1ª climatización 19,16 5,38
T23BRC1H5… 1,000 Ud. Control Multifunción por cable Daikin B… 118,40 118,40
T05EA0003 10,000 Ml. Cable manguera 8x0,25mm². 1,17 11,70
T18RF0021 10,000 Ml. Tub.PVC corrug.Ø13mm/gp5 0,15 1,50
%0000.001 1,000 % Medios auxiliares.(s/total) 136,98 1,37

Precio total por Ud.  .................................................. 138,35

2.4.2 D23DaCRVAM Ud. Control remoto por cable para equipo de ventilación con recuperación de
calor, tipo Daikin BRC301B61 o similar.  Instalado a 230 v., i/p.p. de
cableado, cajas de registro y conexionado de cables.

O03C00001 0,281 H. Oficial 1ª climatización 19,16 5,38
T23BRC301 1,000 Ud. Control remoto por cable para VAM Dai… 164,00 164,00
T05EA0003 10,000 Ml. Cable manguera 8x0,25mm². 1,17 11,70
T18RF0021 10,000 Ml. Tub.PVC corrug.Ø13mm/gp5 0,15 1,50
%0000.001 1,000 % Medios auxiliares.(s/total) 182,58 1,83

Precio total por Ud.  .................................................. 184,41
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2.4.3 D23DaCRC Ud. Pre-Instalación de Control Centralizado para Climatización, con
capacidad para controlar hasta 64 unidades interiores y 10 unidades
exteriores de VRV, tipo Daikin I-Controller IC-64N o similar.  Inlcuye tubos
flexibles en instalación empotrada para cableado, armario para
instalación control y pequeño material.

O03C00001 1,874 H. Oficial 1ª climatización 19,16 35,91
T06AEM1 1,000 Ud. Armario empotrar para control climatiz. 42,48 42,48
T18RF0021 10,000 Ml. Tub.PVC corrug.Ø13mm/gp5 0,15 1,50
%0000.001 1,000 % Medios auxiliares.(s/total) 79,89 0,80

Precio total por Ud.  .................................................. 80,69

Anejo de justificación de precios
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3 INSTALACION CONTRA INCENDIOS

3.1 D15DP0010 Ud. Pulsador de alarma en caja tipo rompase en caso de incendio con tapa
que lleva inscrita la frase "ROMPASE EN CASO DE INCENDIO", colocado
en pared, con p.p.de línea formada por conductor de Cu con aislamiento
de silicona de 3x1x1 mm² en canalización de tubo empotrado de
D=13mm, instalado y funcionando.

O01El002 1,000 H. Oficial 1ª electricista 19,50 19,50
O01El004 1,000 H. Ayudante electricista 16,00 16,00
T18RF0021 8,000 Ml. Tub.PVC corrug.Ø13mm/gp5 0,15 1,20
T05ES0001 17,600 Ml. Cable Cu aisl.silicona 1x1mm² 0,57 10,03
T15LP0010 1,000 Ud. Pulsador manual alarma 17,10 17,10
%0000.003 3,000 % Medios auxiliares.(s/total) 63,83 1,91

Precio total por Ud.  .................................................. 65,74

3.2 D15DD0016 Ud. Detector óptico de humos tipo Kilsen mod. KL731A o similar colocado en
techo en montaje superficie, con p.p.de línea formada por conductor de
Cu tipo Kilsen KAL 51A o similar en canalización de tubo visto de
D=20mm, totalmente instalado y funcionando.

O01El002 1,000 H. Oficial 1ª electricista 19,50 19,50
O01El004 1,000 H. Ayudante electricista 16,00 16,00
T18TR020 10,000 Ml Tubo rígido Gewiss 20 mm 0,73 7,30
T05KAL51 20,000 Ml Cable Cu KAL51A 1,01 20,20
T15KL731A 1,000 Ud. Detector humo Kilsen KL731A 37,97 37,97
%00000.03 3,000 % Medios auxiliares.(s/total) 100,97 3,03

Precio total por Ud.  .................................................. 104,00

3.3 D15DA0300 Ud. Indicador de alarmas de fuego óptico-acústico, tipo lanzadestellos, con
posibilidad de variación de volúmen de una potencia máxima de 85 dB,
con caja accesoria de montaje, instalado y comprobado.

O01El002 1,000 H. Oficial 1ª electricista 19,50 19,50
O01El004 1,000 H. Ayudante electricista 16,00 16,00
T15LS0310 1,000 Ud. Indicador óptico acústico 72,68 72,68
%00000.03 3,000 % Medios auxiliares.(s/total) 108,18 3,25

Precio total por Ud.  .................................................. 111,43

3.4 D15EM1010 Ud. Extintor portátil de polvo químico seco contra fuego ABC, de 6 Kg,
eficacia 21A-113B, marca AÉRO-FEU o similar, con soporte, manómetro y
manguera con difusor según norma UNE-23110 y NTE IPF-38, totalmente
instalado.

O01O00008 0,187 H. Peón ordinario 13,50 2,52
T15XP0052 1,000 Ud. Extint.polvo ABCE 6kg Aéro-Feu 66,67 66,67
%00000.03 3,000 % Medios auxiliares.(s/total) 69,19 2,08

Precio total por Ud.  .................................................. 71,27

3.5 D15EM0015 Ud. Extintor portátil de nieve carbónica (CO2), contra fuego B y E, de 5 Kg,
eficacia 34B, marca Aéro-Feu o similar, con soporte, manómetro y
manguera con difusor según norma UNE-23110 y NTE IPF-38, totalmente
instalado.

O01O00008 0,187 H. Peón ordinario 13,50 2,52
T15XC0012 1,000 Ud. Extint.CO2 5Kg 34B Aéro-Feu 99,12 99,12
%0000.003 3,000 % Medios auxiliares.(s/total) 101,64 3,05

Precio total por Ud.  .................................................. 104,69

3.6 D15SE0010 Ud. Placa de señalización de evacuación y salidas de emergencia en aluminio
luminiscente tamaño 297x210 mm, totalmente colocada.

O01El004 0,141 H. Ayudante electricista 16,00 2,26
T15LS0825 1,000 Ud. Pla.señal.evac./extinción Al.297x210 8,41 8,41
%0000.003 3,000 % Medios auxiliares.(s/total) 10,67 0,32

Precio total por Ud.  .................................................. 10,99

Anejo de justificación de precios
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3.7 D15SM0510 Ud. Placa de señalización de elementos de extinción de incendios de 250x200
mm. en aluminio, totalmente colocada.

O01El004 0,141 H. Ayudante electricista 16,00 2,26
T15LS0815 1,000 Ud. Pla.salida emer.297x210 plast 6,12 6,12
%0000.002 2,000 % Medios auxiliares.(s/total) 8,38 0,17

Precio total por Ud.  .................................................. 8,55
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4 INSTALACION FONTANERIA Y SANEAMIENTO

4.1 DISTRIBUCIÓN Y COLECTORES
4.1.1 D15TPE040F Ml. Canalización para distribución de agua fría en tubería de polietileno

alimentario de diámetro 40 mm, con p.p. de piezas especiales y pequeño
material, totalmente instalada según normativa vigente.

O03F00003 0,094 H. Oficial 1ª fontanero 19,50 1,83
O03F00005 0,094 H. Ayudante fontanero 16,00 1,50
T18LT0040 1,000 Ml. Tubo polietileno Ø40 3,83 3,83
%00000.03 3,000 % Medios auxiliares.(s/total) 7,16 0,21

Precio total por Ml.  .................................................. 7,37

4.1.2 D15TPE025F Ml. Canalización para distribución de agua fría en tubería de polietileno
alimentario de diámetro 25 mm, con p.p. de piezas especiales y pequeño
material, totalmente instalada según normativa vigente.

O03F00003 0,094 H. Oficial 1ª fontanero 19,50 1,83
O03F00005 0,094 H. Ayudante fontanero 16,00 1,50
T18LT0018 1,000 Ml. Tubo polietileno Ø25 2,93 2,93
%00000.03 3,000 % Medios auxiliares.(s/total) 6,26 0,19

Precio total por Ml.  .................................................. 6,45

4.1.3 D15TPE025C Ml. Canalización para distribución ida/retorno de agua caliente en tubería de
polietileno alimentario de diámetro 25 mm, con p.p. de piezas especiales
y pequeño material, calorifugada con coquilla rígida, totalmente instalada
según normativa vigente.

O03F00003 0,200 H. Oficial 1ª fontanero 19,50 3,90
O03F00005 0,200 H. Ayudante fontanero 16,00 3,20
T18OX0014 1,000 Ml. Tubo poliet.retic.Ø25 PEXGOL 2,22 2,22
T23TI0685 1,000 Ml. Cubretuberias 1/2" e= 40mm.ISOVER 4,50 4,50
%00000.03 3,000 % Medios auxiliares.(s/total) 13,82 0,41

Precio total por Ml.  .................................................. 14,23

4.1.4 D15TPE020F Ml. Canalización para distribución de agua fría en tubería de polietileno
alimentario de diámetro 20 mm, con p.p. de piezas especiales y pequeño
material, totalmente instalada según normativa vigente.

O03F00003 0,094 H. Oficial 1ª fontanero 19,50 1,83
O03F00005 0,094 H. Ayudante fontanero 16,00 1,50
T18OX0012 1,000 Ml. Tubo poliet.retic.Ø20 PEXGOL 2,08 2,08
%00000.03 3,000 % Medios auxiliares.(s/total) 5,41 0,16

Precio total por Ml.  .................................................. 5,57

4.1.5 D15TPE020C Ml. Canalización para distribución ida/retorno de agua caliente en tubería de
polietileno alimentario de diámetro 20 mm, con p.p. de piezas especiales
y pequeño material, calorifugada con coquilla rígida, totalmente instalada
según normativa vigente.

O03F00003 0,200 H. Oficial 1ª fontanero 19,50 3,90
O03F00005 0,200 H. Ayudante fontanero 16,00 3,20
T18OX0012 1,000 Ml. Tubo poliet.retic.Ø20 PEXGOL 2,08 2,08
T23TI0685 1,000 Ml. Cubretuberias 1/2" e= 40mm.ISOVER 4,50 4,50
%00000.03 3,000 % Medios auxiliares.(s/total) 13,68 0,41

Precio total por Ml.  .................................................. 14,09
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4.1.6 D20CP0121 Ud. Instalación colector fontanería realizada con colector de acero para
conexión de hasta 6 salidas independientes en instalación de principio en
planta baja para alimentación de la instalación existente y de las plantas
superiores. Con salidas de 25 o 40 mm para conexión de tubería de
polietileno alimentario (10 kg/cm2), con p.p. de accesorios del mismo
material o metálicos en transición y protección con tubo corrugado
según normativa vigente, totalmente instalada y probada a 20 Kg/cm². de
presión.

O03F00003 1,874 H. Oficial 1ª fontanero 19,50 36,54
O03F00005 1,874 H. Ayudante fontanero 16,00 29,98
T18LT0040 1,000 Ml. Tubo polietileno Ø40 3,83 3,83
T18LZ0001 6,000 Ml. Accesorios tub.polietileno 5,84 35,04
T18OWZ106 6,000 Ud. Colector racor movil 3/4 macho 16x2 Q… 8,03 48,18
T26L01902 3,000 Ud. Llave corte empot.20x20 QUICK&EASY… 12,78 38,34
%00000.01 1,000 % Medios auxiliares.(s/total) 191,91 1,92

Precio total por Ud.  .................................................. 193,83

4.1.7 D20CP002 Ud. Instalación colector fontanería realizada con colector de latón para
conexión de hasta 2 salidas independientes a cada uno de los elementos
a alimentar. Con salidas de 15, 20 o 25 mm para conexión de tubería de
polietileno alimentario (10 kg/cm2), con p.p. de accesorios del mismo
material o metálicos en transición y protección con tubo corrugado
según normativa vigente, totalmente instalada y probada a 20 Kg/cm². de
presión.

O03F00003 1,874 H. Oficial 1ª fontanero 19,50 36,54
O03F00005 1,874 H. Ayudante fontanero 16,00 29,98
T18LT0016 1,000 Ml. Tubo polietileno Ø22 2,86 2,86
T18LZ0001 6,000 Ml. Accesorios tub.polietileno 5,84 35,04
T18OWZ106 0,500 Ud. Colector racor movil 3/4 macho 16x2 Q… 8,03 4,02
T26L01902 1,000 Ud. Llave corte empot.20x20 QUICK&EASY… 12,78 12,78
%00000.01 1,000 % Medios auxiliares.(s/total) 121,22 1,21

Precio total por Ud.  .................................................. 122,43

4.1.8 D20CP0031 Ud. Instalación colector fontanería realizada con colector de latón para
conexión de hasta 3 salidas independientes a cada uno de los elementos
a alimentar. Con salidas de 15, 20 o 25 mm para conexión de tubería de
polietileno alimentario (10 kg/cm2), con p.p. de accesorios del mismo
material o metálicos en transición y protección con tubo corrugado
según normativa vigente, totalmente instalada y probada a 20 Kg/cm². de
presión.

O03F00003 1,874 H. Oficial 1ª fontanero 19,50 36,54
O03F00005 1,874 H. Ayudante fontanero 16,00 29,98
T18LT0016 1,000 Ml. Tubo polietileno Ø22 2,86 2,86
T18LZ0001 6,000 Ml. Accesorios tub.polietileno 5,84 35,04
T18OWZ106 0,600 Ud. Colector racor movil 3/4 macho 16x2 Q… 8,03 4,82
T26L01902 1,000 Ud. Llave corte empot.20x20 QUICK&EASY… 12,78 12,78
%00000.01 1,000 % Medios auxiliares.(s/total) 122,02 1,22

Precio total por Ud.  .................................................. 123,24

4.1.9 D20PAF001 Ud. Instalación fontanería agua fría para alimentación inodoros/urinarios,
realizada con tubería de Polietileno Alimentario (10 kg/cm2), con p.p. de
accesorios del mismo material o metálicos en transición y protección con
tubo corrugado o aislamiento según normativa vigente, con llaves de
escuadra, totalmente instalada y probada a 20 Kg/cm². de presión.Medida
la unidad desde colector hasta punto consumo.

O03F00003 0,281 H. Oficial 1ª fontanero 19,50 5,48
O03F00005 0,281 H. Ayudante fontanero 16,00 4,50
T18LT0016 5,000 Ml. Tubo polietileno Ø22 2,86 14,30
T18LZ0001 1,000 Ml. Accesorios tub.polietileno 5,84 5,84
%00000.01 1,000 % Medios auxiliares.(s/total) 30,12 0,30

Precio total por Ud.  .................................................. 30,42

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total

Instalaciones Plantas 2ª, 3ª y 4ª Edificio de Oficinas "Can Bauçà" Página 17
136710/0006 20/12/2017

C.V.E.:134afbf609764d0d8d8ea819171b5034



4.1.10 D20PAF002 Ud. Instalación fontanería agua fría para alimentación lavabos, realizada con
tubería de Polietileno Alimentario (10 kg/cm2), con p.p. de accesorios del
mismo material o metálicos en transición y protección con tubo
corrugado o aislamiento según normativa vigente, con llaves de
escuadra, totalmente instalada y probada a 20 Kg/cm². de presión.Medida
la unidad desde colector hasta punto consumo.

O03F00003 0,234 H. Oficial 1ª fontanero 19,50 4,56
O03F00005 0,234 H. Ayudante fontanero 16,00 3,74
T18LT0016 5,000 Ml. Tubo polietileno Ø22 2,86 14,30
T18LZ0001 1,000 Ml. Accesorios tub.polietileno 5,84 5,84
%00000.01 1,000 % Medios auxiliares.(s/total) 28,44 0,28

Precio total por Ud.  .................................................. 28,72

4.1.11 D20PAFC001 Ud. Instalación fontanería agua fría y caliente para alimentación lavabos,
realizada con tubería de Polietileno Alimentario (10 kg/cm2), con p.p. de
accesorios del mismo material o metálicos en transición y protección con
aislamiento según normativa vigente. Totalmente instalada y probada a
20 Kg/cm². de presión.Medida la unidad desde colector hasta punto
consumo.

O03F00003 0,234 H. Oficial 1ª fontanero 19,50 4,56
O03F00005 0,234 H. Ayudante fontanero 16,00 3,74
T18LT0016 10,000 Ml. Tubo polietileno Ø22 2,86 28,60
T23TC0076 5,000 Ud. Aislam.Ø22mm x e20mm.AIRCON 2,81 14,05
T18LZ0001 2,000 Ml. Accesorios tub.polietileno 5,84 11,68
%00000.01 1,000 % Medios auxiliares.(s/total) 62,63 0,63

Precio total por Ud.  .................................................. 63,26

4.1.12 D22GT1510 Ud. Termo eléctrico de 50 l. con termostato indicador de temperatura y llave
de seguridad de 3/4", totalmente instalado, sin toma eléctrica.

O03F00003 1,405 H. Oficial 1ª fontanero 19,50 27,40
O03F00005 1,405 H. Ayudante fontanero 16,00 22,48
T23ITF0050 1,000 Ud. Termo eléctr.50 l. 183,77 183,77
T26E00032 1,000 Ud. Llave de esfera 3/4" 2,88 2,88
T21Z00001 2,000 Ud. Latiguillo flexible 20 cm 2,88 5,76
%0000.001 1,000 % Medios auxiliares.(s/total) 242,29 2,42

Precio total por Ud.  .................................................. 244,71

4.2 SANITARIOS Y GRIFERIAS
4.2.1 D20SU0015a Ud. Inodoro especial para minusválidos de tanque bajo y de porcelana

vitrificada blanca, fijado al suelo mediante 4 puntos de anclaje, dotado de
asiento ergonómico abierto por delante y tapa blancos, y cisterna con
mando neumático. Incluso parte proporcional de llave de escuadra 1/2"
cromada, latiguillo flexible de 20 cm., empalme simple PVC de 110 mm.,
totalmente instalado y funcionando.

O03F00003 0,749 H. Oficial 1ª fontanero 19,50 14,61
O03F00005 0,749 H. Ayudante fontanero 16,00 11,98
T21BIR002 1,000 Ud. Inodoro ROCA NEW MERIDIAN/Wc t.b… 279,21 279,21
T21Z00001 1,000 Ud. Latiguillo flexible 20 cm 2,88 2,88
T26L00087 1,000 Ud. Llave de escuadra 1/2" cromad 2,17 2,17
T18NC0035 0,700 Ml. Tub.PVC "C",Ø90, CANPLASTICA 8,75 6,13
T18NX2009 1,000 Ud. Emp.simple PVC evac.90mm 2,21 2,21
%0000.001 1,000 % Medios auxiliares.(s/total) 319,19 3,19

Precio total por Ud.  .................................................. 322,38
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4.2.2 D20SU0015 Ud. Inodoro de ROCA modelo VICTORIA de tanque bajo en color suave, con
asiento pintado en color, llave de escuadra 1/2" cromada, latiguillo
flexible de 20 cm., empalme simple PVC de 110 mm., totalmente
instalado.

O03F00003 0,800 H. Oficial 1ª fontanero 19,50 15,60
O03F00005 0,800 H. Ayudante fontanero 16,00 12,80
T21BIR0021 1,000 Ud. Inodoro ROCA VICTORIA t.bajo col. 165,41 165,41
T21Z00001 1,000 Ud. Latiguillo flexible 20 cm 2,88 2,88
T26L00087 1,000 Ud. Llave de escuadra 1/2" cromad 2,17 2,17
T18NC0035 0,700 Ml. Tub.PVC "C",Ø90, CANPLASTICA 8,75 6,13
T18NX2009 1,000 Ud. Emp.simple PVC evac.90mm 2,21 2,21
%0000.001 1,000 % Medios auxiliares.(s/total) 207,20 2,07

Precio total por Ud.  .................................................. 209,27

4.2.3 D20SU0020 Ud. Urinario de ROCA modelo Mural con Fluxor modelo R.AQUA de 1/2" y
enlace urinario SOLER, totalmente instalado.

O03F00003 0,937 H. Oficial 1ª fontanero 19,50 18,27
O03F00005 0,937 H. Ayudante fontanero 16,00 14,99
T21BU0005 1,000 Ud. Urinario mural completo 110,38 110,38
T21GR0400 1,000 Ud. Fluxor 1/2" urinario AQUA ROCA 70,27 70,27
T21Z00130 1,000 Ud. Enl.urinario SOLER 12,36 12,36
%0000.001 1,000 % Medios auxiliares.(s/total) 226,27 2,26

Precio total por Ud.  .................................................. 228,53

4.2.4 D20BR01 Ud. Conjunto de Barrras de Soporte para Inodoro Accesible, formado por dos
barras abatibles de longitud 0,70 m. Incluso su colocación y anclaje,
separadas entre sí respecto al eje d=0,70 m y a una altura del suelo entre
0,70 m y 0,75 m.

O03F00003 0,937 H. Oficial 1ª fontanero 19,50 18,27
O03F00005 0,937 H. Ayudante fontanero 16,00 14,99
T21BM01 2,000 Ud. Barra abatible para inodoro accesible L… 60,38 120,76
%0000.001 1,000 % Medios auxiliares.(s/total) 154,02 1,54

Precio total por Ud.  .................................................. 155,56

4.2.5 D1703.0130 Ud. Lavabo oval de 51x40 para encimera, de porcelana vitrificada de color
blanco, con grifo temporizado tipo Roca mod. Sprint o similar, válvula de
desagüe de 32 mm., llave de escuadra de 1/2" cromada, sifón individual
PVC 40 mm. y latiguillo flexible de 20 cm., incluso encimera a escojer por
dirección facultativa, totalmente instalado.

B0004.0010 1,500 h Oficial 1ª fontanero 28,80 43,20
B2008.0130 1,000 u lavabo oval encim. 51x40 blanc 79,40 79,40
B2013.0070 1,000 u monobloque lavabo caño alto giratorio 93,60 93,60
B1401.0140 1,000 u valvula lavabo 2,46 2,46
%0330 3,300 % Medios auxiliares 218,66 7,22

Precio total por Ud.  .................................................. 225,88

4.2.6 D1703.01301 Ud. Lavabo oval de 51x40 para encimera, de porcelana vitrificada de color
blanco,en instalación accesible, cara superior a 0,85 m de altura y a una
profundidad de 0,30 m un espacio inferior de 0,70 m de altura, con grifo
temporizado tipo Roca mod. Sprint o similar, válvula de desagüe de 32
mm., llave de escuadra de 1/2" cromada, sifón individual PVC 40 mm. y
latiguillo flexible de 20 cm., incluso encimera a escojer por dirección
facultativa, totalmente instalado.

B0004.0010 1,700 h Oficial 1ª fontanero 28,80 48,96
B2008.0130 1,000 u lavabo oval encim. 51x40 blanc 79,40 79,40
B2013.0070 1,000 u monobloque lavabo caño alto giratorio 93,60 93,60
B1401.0140 1,000 u valvula lavabo 2,46 2,46
%0330 3,300 % Medios auxiliares 224,42 7,41

Precio total por Ud.  .................................................. 231,83

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total

Instalaciones Plantas 2ª, 3ª y 4ª Edificio de Oficinas "Can Bauçà" Página 19
136710/0006 20/12/2017

C.V.E.:134afbf609764d0d8d8ea819171b5034



4.2.7 D1703.0250 Ud. Lavadero de porcelana vitrificada de 60x39 cm color blanco con griferia
pared,valvula e instalacion.

B0004.0010 1,000 h Oficial 1ª fontanero 28,80 28,80
B2012.0030 1,000 u lavadero porcelana blanco 60x39x36 81,10 81,10
B2013.0170 2,000 u grifo lavadero 1/2" 26,42 52,84
%0340 3,400 % Medios auxiliares 162,74 5,53

Precio total por Ud.  .................................................. 168,27

4.3 SANEAMIENTO
4.3.1 D21TU0020 Ud. Desagüe inodoro, salida vertical a red de saneamiento, tubería de PVC

sanitaria serie "C" diámetro exterior 110 mm, UNE 53114; conexionada
con adhesivo, diluyente y limpiador, según NTE/ISS-34, i/pp. de
accesorios y apertura de rozas.

O03F00001 0,468 H. Fontanero 19,50 9,13
T18NAC006 2,000 Ml. Tub.PVC evac.110mm.UNE 53114 6,04 12,08
T18NX1015 3,000 Ud. Codo-87 m-h PVC evac.110 mm. 2,29 6,87
%0000.003 3,000 % Medios auxiliares.(s/total) 28,08 0,84

Precio total por Ud.  .................................................. 28,92

4.3.2 D21TU0032 Ud. Desagüe lavabo pedestal/semipedestal con sifón, tubería PVC sanitaria
serie "C" diámetro exterior 32 mm, UNE 53114; conexionada con
adhesivo, diluyente y limpiador, según NTE/ISS-22, i/válvula desagüe PVC
con tapón y cadenilla, pp. de accesorios y apertura de rozas.

O03F00001 0,468 H. Fontanero 19,50 9,13
T26Z00019 1,000 Ud. Válv.desag.lavabo tap rebos Ø40mm 1,76 1,76
T18NX1005 1,000 Ud. Codo-87 h-h PVC evac.32 mm. 0,39 0,39
T18NAC001 3,000 Ml. Tub.PVC evac.32 mm.UNE 53114 1,68 5,04
T20SS0300 1,000 Ud. Sifón tipo Y de Ø40mm y rosca de 1 1/2" 1,22 1,22
T18ZZ0501 0,030 Ud. Adhesivo/limpiador PVC 500 cc 4,59 0,14
%0000.003 3,000 % Medios auxiliares.(s/total) 17,68 0,53

Precio total por Ud.  .................................................. 18,21

4.3.3 D21TU0010 Ml. Desagüe aguas residuales con sifón, realizado con tubería de PVC de
D=40 mm, serie C, incluso p.p. de piezas especiales, recibida con mortero
de cemento y arena. Instalado hasta bote sifónico ó bajante.

O03F00001 0,234 H. Fontanero 19,50 4,56
O03F00005 0,234 H. Ayudante fontanero 16,00 3,74
O01O00008 0,234 H. Peón ordinario 13,50 3,16
T18NAC002 1,100 Ml. Tub.PVC evac.40 mm.UNE 53114 1,96 2,16
T18NX1007 1,000 Ud. Codo-87 h-h PVC evac.40 mm. 0,44 0,44
T20SS0300 1,000 Ud. Sifón tipo Y de Ø40mm y rosca de 1 1/2" 1,22 1,22
T18ZZ0501 0,030 Ud. Adhesivo/limpiador PVC 500 cc 4,59 0,14
%0000.003 3,000 % Medios auxiliares.(s/total) 15,42 0,46

Precio total por Ml.  .................................................. 15,88

4.3.4 D21TU0024 Ud. Desagüe lavadero INDUSTRIAL a red de saneamiento, tubería de PVC
sanitaria serie "C" diámetro exterior 40 mm, UNE 53114; conexionada con
adhesivo, diluyente y limpiador, según NTE/ISS-24, i/válvula desagüe
PVC, pp. de accesorios y apertura de rozas.

O03F00001 0,468 H. Fontanero 19,50 9,13
T18NAC002 3,000 Ml. Tub.PVC evac.40 mm.UNE 53114 1,96 5,88
T18NX1007 1,000 Ud. Codo-87 h-h PVC evac.40 mm. 0,44 0,44
T18NX5600 1,000 Ud. Injerto seguridad PVC sanitario Ø110mm 1,27 1,27
T20SS0300 1,000 Ud. Sifón tipo Y de Ø40mm y rosca de 1 1/2" 1,22 1,22
T18ZZ0501 0,030 Ud. Adhesivo/limpiador PVC 500 cc 4,59 0,14
%0000.003 3,000 % Medios auxiliares.(s/total) 18,08 0,54

Precio total por Ud.  .................................................. 18,62

Anejo de justificación de precios
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4.3.5 D21TP0030 Ml. Tubería de PVC de 110 mm. serie C de CANPLASTICA color gris, UNE
53.114 ISO-DIS-3633 para evacuación interior de aguas calientes y
residuales, i/codos, tes y demás accesorios, totalmente instalada.

O01O00004 0,150 H. Oficial primera 19,50 2,93
O01O00006 0,150 H. Ayudante 12,72 1,91
T18NC0037 1,000 Ml. Tub.PVC "C",Ø110, CANPLASTICA 11,71 11,71
T18NX1015 0,250 Ud. Codo-87 m-h PVC evac.110 mm. 2,29 0,57
T18NX2010 0,150 Ud. Emp.simple PVC evac.110mm 3,01 0,45
T18ZZ0500 0,020 Kg. Pegamento p/PVC 13,43 0,27
%0000.001 1,000 % Medios auxiliares.(s/total) 17,84 0,18

Precio total por Ml.  .................................................. 18,02

4.3.6 D21TP0020 Ml. Tubería de PVC de 63 mm. serie C de CANPLASTICA color gris, UNE
53.114 ISO-DIS-3633 para evacuación interior de aguas calientes y
residuales, i/codos, tes y demás accesorios, totalmente instalada.

O01O00004 0,150 H. Oficial primera 19,50 2,93
O01O00006 0,150 H. Ayudante 12,72 1,91
T18NC0035 1,000 Ml. Tub.PVC "C",Ø90, CANPLASTICA 8,75 8,75
T18NX1011 0,300 Ud. Codo-87 m-h PVC evac.75 mm. 1,24 0,37
T18NX2008 0,200 Ud. Emp.simple PVC evac.75mm 3,30 0,66
T18ZZ0500 0,010 Kg. Pegamento p/PVC 13,43 0,13
%0000.001 1,000 % Medios auxiliares.(s/total) 14,75 0,15

Precio total por Ml.  .................................................. 14,90

4.3.7 D21TP0015 Ml. Tubería de PVC de 50 mm. serie C de CANPLASTICA color gris, UNE
53.114 ISO-dis-3633 para evacuación interior de aguas calientes y
residuales, i/codos, tes y demás accesorios, totalmente instalada.

O01O00004 0,200 H. Oficial primera 19,50 3,90
O01O00006 0,200 H. Ayudante 12,72 2,54
T18NC0032 1,000 Ml. Tub.PVC "C",Ø50, CANPLASTICA 4,19 4,19
T18NX1009 1,000 Ud. Codo-87 h-h PVC evac.50 mm. 0,69 0,69
T18NX2007 0,400 Ud. Emp.simple PVC evac.50mm 1,13 0,45
T18ZZ0500 0,010 Kg. Pegamento p/PVC 13,43 0,13
%0000.001 1,000 % Medios auxiliares.(s/total) 11,90 0,12

Precio total por Ml.  .................................................. 12,02

4.3.8 D21TP0010 Ml. Tubería de PVC de 40 mm. serie C de CANPLASTICA color gris, UNE
53.114 ISO-dis-3633 para evacuación interior de aguas calientes y
residuales, i/codos, tes y demás accesorios, totalmente instalada.

O01O00004 0,200 H. Oficial primera 19,50 3,90
O01O00006 0,200 H. Ayudante 12,72 2,54
T18NC0031 1,000 Ml. Tub.PVC "C",Ø40, CANPLASTICA 3,37 3,37
T18NX1007 1,000 Ud. Codo-87 h-h PVC evac.40 mm. 0,44 0,44
T18NX2006 0,400 Ud. Emp.simple PVC evac.40mm 0,85 0,34
T18ZZ0500 0,010 Kg. Pegamento p/PVC 13,43 0,13
%0000.001 1,000 % Medios auxiliares.(s/total) 10,72 0,11

Precio total por Ml.  .................................................. 10,83

4.3.9 D21TC1045 Ml. Tubería de PVC de 110 mm. serie C de CANPLASTICA color gris, UNE
53.114 ISO-DIS-3633 para evacuación interior de aguas calientes y
residuales, i/codos, tes y demás accesorios, totalmente instalada.

O01O00004 0,200 H. Oficial primera 19,50 3,90
O01O00006 0,200 H. Ayudante 12,72 2,54
T18NC0037 1,000 Ml. Tub.PVC "C",Ø110, CANPLASTICA 11,71 11,71
T18NX1015 0,500 Ud. Codo-87 m-h PVC evac.110 mm. 2,29 1,15
T18NX2010 0,200 Ud. Emp.simple PVC evac.110mm 3,01 0,60
T18NX5407 0,500 Ud. Sujecc.bajte.PVC 110 mm 1,63 0,82
T18ZZ0500 0,020 Kg. Pegamento p/PVC 13,43 0,27
%0000.001 1,000 % Medios auxiliares.(s/total) 20,99 0,21

Precio total por Ml.  .................................................. 21,20

Anejo de justificación de precios
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5 INSTALACION DE TELECOMUNICACIONES

5.1 Canalizaciones
5.1.1 PIAC.7a Ud. Registro de paso de 30x50x4 cm de plástico, con una rigidez dieléctrica

mínima de 15 kV/mm, un espesor mínimo de 2 mm y un grado de
protección IP 33.5. Tapa de plástico con tornillos, según norma UNE EN
50298. Completamente montado e instalado.

P0807043317 1,000 Material P0807043317 4,52 4,52
O01OA0302 0,393 u Oficial primera 19,64 7,72
O01OA0502 0,393 h Ayudante 17,49 6,87
PSIMPEQM… 1,000 u Pequeño material 0,34 0,34
%CO3 3,000 % Costes indirectos.(s/total) 19,45 0,58

Precio total por Ud.  .................................................. 20,03

5.1.2 PIAC.8a Ud. Registro de vivienda de 19x15x5 cm de plástico, con una rigidez
dieléctrica mínima de 15 kV/mm, un espesor mínimo de 2 mm y un grado
de protección IP 33.5. Tapa de plástico con tornillos, según norma UNE
EN 50298. Completamente montado e instalado.

PIAC.8ASFE 1,000 u Registro de paso 19x15x5 cm 3,33 3,33
O01OA03011 0,393 u Oficial primera 19,64 7,72
O01OA05011 0,393 h Ayudante 17,49 6,87
PSIMPEQM… 1,000 u Pequeño material 0,34 0,34
%CO3 3,000 % Costes indirectos.(s/total) 18,26 0,55

Precio total por Ud.  .................................................. 18,81

5.1.3 PIAD.4 Ml Cable de pares UTP para red de datos de categoría 5 y cubierta libre de
halógenos, las características de los cables están recogidas en categoría
5 y la especificación de clase E de la norma ISO/IEC 11801 y de categoría
5 de la norma EIA/TIA 568 B. Incluso tubo flexible de protección y clavijas
terminales de conexión para puertos RJ45 Cat.5.. Completamente
montado, instalado, conexionado y probado. Medida la unidad desde
puestos de trabajo hasta armario RACK correspondiente.

O01OA03011 0,050 u Oficial primera 19,64 0,98
O01OA05011 0,050 h Ayudante 17,49 0,87
PIAD.456 1,000 Cable de pares Cat.5 UTP Libre de haló… 0,85 0,85
T03F020 1,000 ML Tubo tipo Reforplast D=20 mm Empotra… 0,25 0,25
PSIMPEQM… 1,000 u Pequeño material 0,34 0,34
%CO3 3,000 % Costes indirectos.(s/total) 3,29 0,10

Precio total por Ml  .................................................. 3,39

5.2 Equipos
5.2.1 1U24p Ud. Instalación de panel homologado 19" de 1U de altura para instalación en

interior de armario RACK existente, para conexión de puertos RJ45 Cat.5
UTP. Incluso parte proporcional de cableado u conexionado de tomas,
completamente montado, instalado y funcionando.

O01OA03011 0,500 u Oficial primera 19,64 9,82
O01OA05011 0,500 h Ayudante 17,49 8,75
PSIMCP624U 1,000 u Panel 19" de 1 U de altura, 24 puertos … 227,19 227,19
PSIMPEQM… 1,000 u Pequeño material 0,34 0,34
%CO3 3,000 % Costes indirectos.(s/total) 246,10 7,38

Precio total por Ud.  .................................................. 253,48
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6 VENTILACIONES

6.1 Ventilaciones Aseos
6.1.1 D23E00002 Ud. Suministro e instalación de ventilador para extracciones de aire de 250

m³/h y 20 mm c.d.a. Instalado con su soportación a techo o pared.
Conectado eléctricamente y probado. Con aspiración e impulsión
circular. Incluye conducto circular flexible de tipo acústico hasta espacio
exterior y ayuda de albañilería si es preciso.

O03C00001 0,375 H. Oficial 1ª climatización 19,16 7,19
O03C00002 0,656 H. Oficial 2ª climatización 16,75 10,99
T24EE0451 1,000 Ud. Extract.centrif.tub-100 70w Ø100mm D… 98,61 98,61
%0000.003 3,000 % Medios auxiliares.(s/total) 116,79 3,50

Precio total por Ud.  .................................................. 120,29

6.1.2 D23RS1010 Ud. Rejilla de impulsión de SIMPLE deflexión HORIZONTAL SIN regulador de
aluminio anodizado blanco de 100x100mm, incluido marco de montaje.

O03C00001 0,100 H. Oficial 1ª climatización 19,16 1,92
O01CL002 0,100 H. Oficial 2ª Climatización 17,00 1,70
T24RJW44 1,000 Ud. Rejilla alum.IH 100x100 AIRFLOW 12,66 12,66
T24RZW44 1,000 Ud. Marco metál.M 100x100 AIRFLOW 7,60 7,60
%0000.003 3,000 % Medios auxiliares.(s/total) 23,88 0,72

Precio total por Ud.  .................................................. 24,60

6.1.3 D23AS1002 Ml. Conducto de aire acondicionado compuesto de tubería flexible de PVC
con armazón de alambre metálico helicoidal, de diámetro 102 mm, para
ventilación y climatización, instalación de superficie, i/curvas,
reducciones y elementos de sujeción.

O01O00004 0,187 H. Oficial primera 19,50 3,65
O01CL002 0,187 H. Oficial 2ª Climatización 17,00 3,18
T24AV0002 1,000 Ml. Tub.VEMAFLEX "A"Ø102 VEMAIR 0,66 0,66
%0000.003 3,000 % Medios auxiliares.(s/total) 7,49 0,22

Precio total por Ml.  .................................................. 7,71
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ACTIVITATS I INSTAL·LACIONS ADEQUACIÓ PLANTES SEGONA, 
TERCERA I  QUARTA A USOS ADMINISTRATIUS EDIFICI MUNICIPAL 

 
II. PLEC DE CONDICIONS 

 
 
CONDICIONS GENERALS 
 
1. Normatives d’aplicació 
 
A la realització de les obres i instal·lacions objecte del present plec, es consideraran d’ aplicació totes 
aquelles normatives que legalment ho siguin a la data d’ adjudicació de la contracta a la localitat i comunitat 
autònoma on radiqui l’ obra, ja siguin aquestes normatives de caràcter estatal, autònom, provincial o local. 
 
També seran d’ aplicació, per cadascuna de les instal·lacions, aquelles normes particulars i costums de la 
companyia que hagi de realitzar el subministrament del fluït del gremi o associació reconeguda a la que 
aquesta pugui pertànyer (GESA-ENDESA, per exemple), les pròpies de l’ organisme promotor de les obres. 
 
Tanmateix es consideraran d’obligat compliment el CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ, en la part que sigui 
d’aplicació, normes tecnològiques de l’ edificació (NTE), del ministeri d’ obres publiques vigents a la data de la 
contracta, mentre no existeixi una solució o sistema explícitament adoptat a qualsevol dels documents gràfics 
o escrits del present projecte. 
 
Tanmateix hauran de complir-se les normes citades a cadascun dels apartats específics de cada instal·lació 
del present plec de condicions, sense que aquesta relació sigui excloent de la resta de normatives citades en 
aquest apartat general. 
 
El contractista s’ obliga a mantenir amb l’ empresa subministradora el contacte necessari, mitjançant el tècnic 
encarregat, per evitar criteris diferents i posteriors complicacions. 
 
Si existís una norma d’ aplicació que per qualsevol motiu no fos recollit en el present projecte, és obligació del 
contractista avisar-ho a la direcció d’ obra, sense que es pugui, per aquesta causa, incrementar el pressupost 
de contracte, siguin quines siguin les despeses que per això es veies obligat a realitzar el contractista. 
 
2. Permisos, llicencies i dictamens 
 
El promotor o bé el contractista haurà d’ obtenir els permisos, visats, llicencies i dictàmens necessaris per l’ 
execució i posta en servei de les obres i haurà d’ abonar tots els càrrecs, taxes i impostos que es derivin de la 
seva obtenció i del visat del projecte de cadascuna de les instal·lacions, per part del col·legi professional 
corresponent. 
 
3. Materials 
 
Tots els materials utilitzats, inclosos els no relacionats en aquest plec, hauran de ser de primera qualitat. 
Quan en qualsevol dels documents del projecte s’ anomeni alguna marca, model o Tipus de material, es 
considerarà aquesta com la que s’haurà de fer servir preferentment, fins i tot si no complís amb alguna de les 
especificacions no legals mencionades. 
No s’ admeten sota cap concepte materials recuperats o de segona mà. 
 
4. Documentació prèvia a l’ inici de les obres 
 
Un cop adjudicada l’obra definitivament i abans de la instal·lació, el contractista presentarà al tècnic 
encarregat els catàlegs i cartes, mostres, certificats de garantia, de colada, etc, dels materials que s’utilitzarà. 
 
Abans d’ instal·lar qualsevol material, s’ haurà de presentar el següent: 
 
- certificats i plànols amb totes les característiques i dimensions de l’ element o sistema que figuren en aquest 
plec de condicions, plànols i la resta de la documentació del projecte. Protocols d’ assaig dels materials 
firmats pel fabricant o pel laboratori oficialment competent en el tema del que es tracti. 
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No es podran utilitzar materials sense que prèviament hagin estat acceptats per la direcció de l’ obra. 
 
Aquest control previ no constitueix recepció definitiva i, per tant, els materials poden ésser rebutjats per la 
direcció de l’ obra, fins i tot després de ser col·locats, si no complissin les condicions exigides en aquest plec 
de condicions, podent ser reemplaçats per d’ altres que compleixin les qualitats mencionades. 
 
Els materials rebutjats per la direcció de l’ obra hauran de ser retirats pel contractista immediatament i en la 
seva totalitat. De no complir-se aquesta condició, la direcció podrà ordenar retirar-los pel medi que consideri 
escaient, a càrrec de la contracta. 
 
Tots els materials i elements estaran en perfecte estat de conservació i ús i es rebutjaran aquells que estiguin 
espatllats i amb defectes o malmesos. 
 
Els materials i elements a emprar, les característiques dels quals, no s’ especifiquen expressament en aquest 
plec de condicions, seran dels Tipus i qualitats que utilitzi normalment la empresa subministradora del fluid i 
previ vist i plau del director de l’ obra. Tots els elements d’ un determinat Tipus a utilitzar seran de la mateixa 
marca i model. 
 
5. Reconeixements i assajos 
 
Quan el director de l’obra ho cregui oportú, podrà ordenar i encarregar l’anàlisi, assaig o comprovació dels 
materials, elements o instal·lacions, ja sigui en origen ha a la mateixa obra, segons cregui mes oportú, encara 
que no estiguin indicats en aquest plec. En cas de discrepància, els assaigs o proves s’ efectuaran al 
laboratori oficial que la direcció d’ obra 
designi. 
 
Les despeses ocasionades per aquestes proves i la seva comprovació aniran a càrrec de la contracta. 
 
6. Personal 
 
La contracta tindrà, en tot moment, un encarregat capacitat al front de l’ obra, mentre es realitzin els treballs, 
que rebrà, complirà i transmetrà les ordres que li doni el director. També hi haurà sempre a l’ obra el numero i 
classe d’ operaris que facin falta pel volum i naturalesa dels treballs que s’ hagin de realitzar, els quals seran 
de reconeguda aptitud i experimentats en el seu ofici. 
 
Quan la direcció de l’ obra ho cregui convenient, podrà ordenar que un tècnic titulat, de la categoria oportuna, 
representi al contractista en qualsevol qüestió de l’ obra. 
 
Tanmateix, si ho creu necessari, la direcció d’ obra podrà comptar amb un vigilant, depenent directament d’ 
ella, amb totes les facilitats per part del contractista, per que pugui complir amb la missió que li sigui 
encomanada. 
En tots els casos, el contractista o el promotor abonarà la totalitat de les despeses que això origini. 
 
7. Execució de les obres 
 
El muntatge d’ elements i realització de les obres s’efectuarà en estreta subjecció al present projecte i a les 
normes i disposicions oficials que li siguin d’ aplicació i a les ordres que doni el director de l’obra. 
 
Aquestes operacions es realitzaran amb els mitjans auxiliars necessaris i mà d’ obra especialitzada, i segons 
el bon art de cada ofici, de manera que, a mes del bon funcionament, presentin bon aspecte i quedin ben 
acabades i en òptimes condicions de duració i conservació. 
 
Per que els plànols es considerin vàlids per l’ obra, serà necessari que hi figuri la nota següent: 
"Autoritzat per a construir", al costat de la dat i signa del director de l’ obra. 
 
8. Obres accessòries 
 
Es consideraran obres accessòries aquelles que no figurin en la redacció del projecte , les quals, si es 
presentés, es realitzaran d’ acord amb els projectes parcials que es redactin durant l’ execució de les obres, i 
quedaran sotmeses a les mateixes condicions per les que es segueixen les que figuren en la contracta. 
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9. Interpretació i desenvolupament del projecte 
 
El director de l’obra interpretarà el projecte i donarà les ordres pel seu desenvolupament, marxa i disposició 
de les obres, així com les modificacions que estimi adients, sempre que no alterin fonamentalment el projecte 
o classe de treballs i materials consignats en el mateix. 
 
El contractista no podrà introduir cap modificació sense l’ autorització escrita del director. Si alguna part de 
l’obra o classe de no quedes suficientment especificada i presentés dubtes, resultes alguna contradicció en 
els documents del present projecte o pogués suggerir-se alguna solució mes favorable durant el transcurs de 
les obres, la contracta ho posarà immediatament en coneixement de la direcció de l’obra per escrit i 
s’abstindrà d’instal·lar els materials o executar l’obra en qüestió, fins rebre l’aclaració o resolució de la 
direcció. 
 
En que, a la signa del contracte, no hagi estat advertida a la direcció facultativa qualsevol dels problemes 
esmentats, la contracta s’obliga a acceptar les resolucions que consideri adients la direcció facultativa, sense 
que per aquesta causa pugui presentar-se reclamació ni revisió, ja sigui econòmica o de qualsevol altre tipus. 
 
10. Millores i modificacions del projecte 
 
Només es consideraran millores i modificacions del projecte, aquelles que hagin estat ordenades 
expressament per escrit per la direcció de l’obra i de les que s’hagi convingut el preu abans de procedir a la 
seva execució. 
 
11. Mitjans i obres auxiliars 
 
Estan incloses en la contracta la utilització de tots els medis, materials, ma d’obra i la construcció de les obres 
auxiliars que siguin necessàries per la bona execució i conservació de totes les obres objecte d’aquest 
projecte. 
 
També s’ inclourà tot allò que sigui necessari per garantir la seguretat d’aquestes obres com son: 
 
eines, aparells, maquinaria, vehicles, grues, bastidors, apuntalaments, desguassos, proteccions per evitar 
l’entrada d’aigües superficials a les excavacions, desviament o taponament de canals i manantials i 
extraccions d’ aigua, avisos i senyals de perill, passos provisionals, etc. 
 
12. Proves per a les recepcions 
 
Per a la recepció provisional de les obres un cop finalitzades, la direcció facultativa procedirà, en presencia 
dels representants del contractista, a efectuar els reconeixements i assaigs que consideri adients per 
comprovar que les obres han estat executades d’ acord amb el projecte, segons les seves ordres i 
modificacions acceptades. La contracta haurà d’ adoptar els aparells necessaris per realitzar els amidaments 
necessaris. 
 
No es rebrà cap instal·lació que no hagi estat provada. 
 
13. Direcció i inspecció de la instal·lació 
 
El control d’ execució de la instal·lació serà efectuat per la D.F en representació de la propietat, pel qual 
tindran lliure accés a totes les parts de la instal·lació en curs de muntatge i als tallers i fàbriques l’ instal·lador 
està realitzant treballs destinats a la instal·lació. 
 
Les observacions a que donin lloc aquestes inspeccions seran comunicades per escrit a l’instal·lador, que 
haurà de prendre-les en consideració en la realització dels seus treballs. 
 
L’instal·lador designarà el seu representant escollit entre els tècnics de l’equip que hagi presentat, el qual 
atendrà en tot, les observacions i indicacions de la direcció facultativa. 
 
Així mateix, l’ instal·lador és obligat a facilitar a la D.F. els treballs, i a proporcionar-los la informació 
necessària sobre el compliment de les condicions del contracte i del ritme de realització dels treballs, tal com 
estigui previst en el pla de la instal·lació. 
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A tots els efectes, l’instal·lador és obligat a tenir en l’obra durant l’execució dels treballs, el següent personal: 
 
1. El cap d’ instal·lació de nivell tècnic suficient perquè els treballs siguin portats, amb competència i sense 
demores. Aquest cap estarà expressament autoritzat per l’ instal·lador per rebre notificació de les ordres de 
servei i de les instruccions escrites o verbals emitides per la propietat o la D.F. i per assegurar que les 
anomenades ordres es duguin a terme. 
 
2. El nombre de capatassos o caps d’ equip necessaris, a judici de la propietat i la D.F. per la deguda 
conducció i vigilància de la instal·lació. 
 
3. La D.F.., tindra el dret de recursar qualsevol treballador de l’instal·lador afecte a l’ obra, qual qualificació 
consideri com insuficients, quedant entès que l’ exercici d’ aquests dret no podrà al·legar-se per l’ instal·lador 
o pels treballadors rebutjats per obtenir una indemnització de la propietat o de la D.F. 
 
14. Presentació d’ ofertes  
 
Les empreses particulars hauran de lliurar per la data i hora límits indicades a la carta de petició d’ofertes, 
una oferta completa constituïda com a mínim pels següents elements, sense que aquesta llista sigui 
limitativa: 
Documentació a lliurar 
 
- pressupost complert amb amidaments detallats, preus unitaris de cada unitat d’obra i preus totals. Aquest 
pressupost haurà d’indicar, així mateix i amb tota claredat, el preu total que servirà de base a la contractació, 
entenent-se que es tracta d’un preu definitiu per la instal·lació totalment acabada i lliurada en complert i bon 
ordre de marxa i d’aspecte estètic. 
 
- llista de marques de tots els aparells, màquines i materials pressupostats (una sola marca per aparell o 
màquina). 
 
- planing detallat d’execució d’ obres. 
 
- carta d’acceptació sense cap reserva del projecte i de totes les condicions del concurs ressenyades en els 
textos ja esmentats. 
 
Seran rebutjades totes les ofertes encara que, en la mesura possible, en el projecte tipus s’hagin tingut en 
compte les interferències, incompletes, especialment les que no inclouen un pressupost degudament 
desglossat o que no indiquen amb claredat les marques de tots el aparells i materials pressupostats, marques 
escollides entre les definitives en el projecte. 
 
15. Procés d’ obra 
 
15.1. Coordinació 
 
Encara que, en la mesura possible, en el projecte tipus s’hagi tingut en compte les interferències amb altres 
gremis, l’ instal·lador haurà de coordinar els seus treballs, tant amb les empreses constructores com amb els 
instal·ladors d’altres gremis i, en particular, amb els d’electricitat, fontaneria i equips telefònics. 
 
L’instal·lador no podrà pretendre indemnització respecte a les dificultats d’una manca de coordinació, tampoc 
pretendre una modificació dels terminis de lliurament per aquest concepte. 
 
15.2. Disposicions reglamentàries 
 
L’ instal·lador s’ ajustarà estrictament a totes les ordenances municipals pertinents, incloent-hi els reglaments 
de la policia, de seguretat i higiene en el treballs, d’incendis i d’obra índole, i a totes les lleis i reglaments dels 
diferents ministeris que siguin d’aplicació a les obres. 
 
L’instal·lador assumirà individualment la plena responsabilitat de qualsevol resultat de negligència o 
infraccions a aquests respecte i reembossarà a la propietat de qualsevol dany o despesa dels mateixos. 
 
Qualsevol qüestió que sorgeixi a una discrepància entre els documents relatius a aquesta instal·lació i 
qualsevol reglament municipal, provincial o dels diversos departaments ministerials haurà de comunicar-se el 
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més aviat possible a la direcció facultativa perquè el subsani abans de procedir a realitzar cap treball inclòs en 
aquesta qüestió. 
 
15.3. Assegurances 
 
L’ instal·lador queda assabentat i es compromet a que la propietat i la D.F. quedin exemptes de tota i 
qualsevol responsabilitat civil que pugui derivar-se de la realització dels treballs compresos en aquests 
contracte, pel qual, l’ instal·lador realitzarà, pagarà i haurà de mantenir des d’abans del començament de la 
instal·lació fins la seva acabament, pòlisses d’ assegurança expedides per alguna de les companyies inscrites 
com a tals en el registre general de segurs. 
 
L’instal·lador es compromet a protegir, defensar, mantenir estalvi i indemnitzar a la propietat, persones 
contractades a la propietat, arquitectes, aparelladors i enginyers consultors davant de qualsevol i totes les 
reclamacions reals o al·legables (entenent com a danys corporals, la mort i invalidesa, malaltia i danys a la 
propietat, etc.) fetes per qualsevol persona o persones i derivades de qualsevol acte o omissió en el 
desenvolupament del treball contingut en aquest contracte de l’instal·lador o qualsevol subcontractiste o 
qualsevol persona emprada directe o indirectament per algun d’ ells, qualsevol que sigui la importància del 
seu treball. 
 
15.4. Patents, tràmits oficials, legalització 
 
L’instal·lador preservarà a la propietat i a la D.F. davant de tota reclamació o auto judicial com a resultat de la 
infracció de drets de patents, llicències d’invenció i d’altres cànons derivats de la instal·lació de qualsevol 
material o combinació de materials, dispositius, màquines o accessoris en relació amb els treballs inclosos en 
el contracte general, o derivats de la utilització dels mateixos, o de la utilització d’algun procediment o 
procediments patentats. L’ instal·lador pagarà totes les despeses en què incorri la propietat i la D.F. com part 
en qualsevol acció judicial a causa d’aquestes infraccions, amb inclusió de tots el drets d’invenció i quotes de 
llicència.  
 
L’instal·lador haurà de fer-se càrrec de tots els tràmits que tinguin a veure amb els organismes oficials o no 
(delegació d’indústria, ajuntament, GESA, etc.) per tal d’aconseguir els permisos necessaris perquè la 
instal·lació estigui degudament autoritzada i legalitzada d’acord amb totes les lleis, reglaments i normes 
existents. 
 
Totes les despeses relatives correran al seu càrrec. 
 
Per a tots el tràmits citats amb anterioritat la propietat facilitarà a l’ instal·lador el corresponent projecte visat 
pel col·legi professional corresponent. 
  
15.5. Plànols i especificacions 
 
Les especificacions regiran amb preferència als plànols, detalls o programes. Els plànols detallats regiran 
amb preferència als plànols o programes, o les dues coses del mateix treball i les dimensions per escrit amb 
preferència a les mides d’ escala. 
 
S’ha procurat que els plànols i especificacions fossin el més complerts possibles, encara que els materials o 
mà d’ obra que no es mencionen en els plànols ni en les especificacions, però que hi vagin implícits 
lògicament, i siguin necessaris per a l’execució adequada de les obres, es considerin incloses en els preus 
unitaris de les restants partides del contracte. 
 
Les discrepàncies que puguin existir en els plànols i el plec de condicions hauran de sotmetre’s amb urgència 
a la direcció facultativa, la qual decidirà al respecte per escrit. Tot canvi fet per l’ instal·lador sense consulta, 
correrà al seu càrrec i risc. 
 
L’instal·lador haurà de confrontar immediatament després d’haver rebut tots els plànols que li estat facilitats i 
informar ràpidament, en el seu cas a la direcció facultativa, sobre qualsevol contradicció que hagués trobat. 
L’instal·lador haurà de confrontar els plànols abans de començar la instal·lació, essent responsable de 
qualsevol error que hagués pogut evitar-se d’haver procedit d’aquesta manera. 
 
Tota qüestió relativa a la interpretació dels plànols i especificacions o tota qüestió que es plantegi després 
d’examinar l’emplaçament, hauran de sotmetre’s per escrit a la direcció facultativa. No es considera vàlida 
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cap interpretació o instruccions que formulin verbalment qualsevol persona o persones. 
 
En el cas d’interpretació dubtosa dels plànols i especificacions o manca d’informació respecte a les 
condicions d’un treball pressupostat que haguessin pogut aclarir-se amb un reconeixement de l’emplaçament 
o petició de la informació, no justificarà, en cap cas, cap mena de reclamació, ni donarà dret a cap 
compensació addicional. 
 
15.6. Materials i substitucions 
 
Tots els materials hauran de ser de la millor qualitat en la seva categoria respectiva, de no ser que 
s’especifiqui concretament una marca. La propietat juntament amb la direcció facultativa, fixaran lliurement la 
qualitat, cas d’existir-ne diverses. Les dades públiques de catàleg corresponents a materials de marca 
concrets especificats en el projecte es consideraran com a part d’aquestes especificacions. 
 
L’instal·lador haurà de facilitar a la propietat i a la direcció facultativa per la seva aprovació el nom del 
fabricant dels equips i el dels elements mecànics que tingui intenció d’utilitzar en l’obra, juntament amb els 
rendiments dels mateixos i qualsevol altra informació pertinent. Així mateix, l’instal·lador facilitarà, a efectes 
aprovatoris, informació complerta sobre els materials i articles que tingui intenció d’utilitzar en la instal·lació d’ 
acord amb el plec de condicions. La maquinària, l’equip, els materials i els articles instal·lats o utilitzats sense 
aquesta aprovació, correran el risc de ser rebutjats. 
 
Quan s’especifiquin nominalment diversos materials per la seva utilització, l’instal·lador podrà escollir 
qualsevol dels especificats, però abans de començar el treball hauran de notificar la seva elecció a la 
propietat i a la direcció facultativa. 
 
Quan un sistema, producte o material concret s’especifiqui pel seu nom es considerarà com a base de norma 
en la licitació i com el més satisfet per aquesta finalitat concreta en la instal·lació. 
 
Podrà substituir-se per qualsevol altre producte o material que sigui igual en tots els aspectes, amb les 
següents condicions: 
 
1. L’ instal·lador demanarà per escrit l’autorització a la propietat i a la direcció facultativa i presentarà totes les 
notes de catàleg i esquemes o qualsevol informació que es demani. 
 
2. L’ instal·lador acompanyarà la seva petició, en el moment de presentar-la, un full per separat en el qual 
s’exposi el sistema, producte o material concret que es desitgi que en substitueixi un altre, i, davant de cada 
partida, la quantitat que augmentarà o disminuirà del seu pressupost bàsic, cas de ser aprovat el canvi. Els 
pressupostos relatius a la substitució inclouran tots i cadascun dels reajustaments que s’hagin d’efectuar 
conseqüentment en aquest o altres treballs. 
 
3. La propietat i la direcció facultativa aprovaran la sol·licitud o, en cas contrari, s’utilitzarà el sistema, 
producte o material especificat originàriament. La decisió de la propietat i la direcció facultativa respecte a la 
igualtat o conveniència del substitut proposat serà definitiva. 
 
Tots els materials i treballs estaran subjectes a inspecció, examen i prova per part de la propietat i la direcció 
facultativa, quan ho considerin oportú durant la instal·lació. La propietat i la direcció facultativa podran rebutjar 
els materials o treballs defectuosos o bé exigir-ne la correcció. 
 
El treball rebutjat haurà de ser corregit satisfactòriament, havent de ser substituïts gratuïtament els materials 
rebutjats per materials adequats. Així mateix, l’instal·lador haurà de separar i enretirar, sense cap dilació. 
 
Del lloc de l’obra, els materials rebutjats. Si l’instal·lador deixés de procedir immediatament a la substitució 
dels materials rebutjats i a la correcció dels treballs defectuosos, la propietat i la direcció facultativa podran, 
mitjançant nou contracte o qualsevol altra forma, substituir aquests materials i corregir el treball, carregant el 
cost dels mateixos a l’ instal·lador, o bé podrà rescindir el dret de prosseguir de l’instal·lador, essent ell mateix 
el responsable de qualsevol dany o Perjudici que 
ocasionés per aquesta causa. 
 
L’instal·lador haurà de facilitar ràpidament, i sense càrrec addicional, les instal·lacions, mà d’ obra i materials 
necessaris per a la seguretat eficàcia de les inspeccions i proves que la propietat i la direcció facultativa 
necessitin. 
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Les inspeccions i proves que realitzi l’instal·lador es duran a terme adoptant totes les mesures que tendeixin a 
evitar retards innecessaris en el treball. 
 
15.7. Programació 
 
Després de la comunicació de la propietat adjudicant la instal·lació, l’instal·lador realitzarà un programa de la 
mateixa. Aquest programa, en forma gràfica, indicarà les dates d’iniciació i acabament de cadascuna de les 
diverses subdivisions de la instal·lació, així com la relació entre les diferents parts. Aquest programa haurà de 
ser sotmès a la propietat i a la direcció facultativa per a la seva aprovació. 
 
L’instal·lador haurà d’adoptar el personal, les instal·lacions per al muntatge i la maquinària suficient, i haurà 
de treballar el número d’hores que sigui necessari, inclòs amb torns de nit i hores extraordinàries per tal 
d’assegurar la prossecució dels treballs d’acord amb la programació de l’obra.  
 
Suposant que l’instal·lador es retardes respecte a les previsions establertes, haurà d’adoptar les mesures que 
siguin pertinents a judici de la propietat i la direcció facultativa, a fi d’accelerar a tal punt el seu ritme de 
progrés, que asseguri la terminació dels treballs dins de les dades previstes. Per tal de dur a terme el que 
hem exposat fins ara, la propietat i la direcció facultativa podran exigir a l’instal·lador l’increment de la seva 
plantilla, del número de torns, de les hores extraordinàries, dels dies de treball, del volum de les instal·lacions 
per muntatge i de la maquinària, així com comunicar-li que adopti qualsevol altra mesura necessària per tal 
de completar els diferents projectes d’acord amb el que ha quedat establert anteriorment.  
 
Totes les despeses en que hagi incorrit l’instal·lador en virtut de l’aplicació de les normes establertes en 
aquests article hauran de ser sufragades únicament pel propi instal·lador, sense que es produeixin 
increments en els costos com a conseqüència dels mateixos. 
 
L’incompliment de l’instal·lador en quant als requeriments de la propietat i la d.f. en virtut d’aquest projecte, 
serà motiu suficient per que determini que l’instal·lador no està realitzant els treballs amb la deguda diligència 
per garantir la finalització en el termini establert, podent rescindir el contracte. 
 
Dins la caseta d’ obra, hi haurà una copia del programa actualitzat setmanalment per l’instal·lador. 
 
15.8. Diari d’instal·lació 
 
L’instal·lador tindrà a la instal·lació un diari a disposició de la propietat i la direcció facultativa dels seus 
representants autoritzats. Sobre aquest diari s’indicaran quan procedeixi, els següents extrems: 
 
1. Les operacions administratives relatives a l’execució o a la regularització del contracte, tals com 
notificacions de tota classe de documents (ordres de la propietat i la d.f., dissenys, amidaments, etc.) 
 
2. Les recepcions dels diferents elements de la instal·lació. 
 
3. La marxa de la instal·lació, és a dir els horaris de treball, els efectius, la qualificació del personal i el seu 
temps de treball. 
 
Per a qualsevol reclamació de l’instal·lador no podrà tenir-se en compte, cap esdeveniment o document que 
no hagi quedat mencionat, en el seu moment, en el diari. Croquis de taller, plànols de muntatge o construcció 
i mostres. 
 
Els plànols de taller i de muntatge que es necessiten tal com disposen les especificacions o siguin necessaris 
o convenients en branques concretes de treball, seran preparades per l’instal·lador.  
 
Presentaran tres copies de cadascun dels plànols, acompanyats amb totes les justificacions corresponents 
per sotmetre-les a l’aprovació de la propietat i la d.f., a mesura que sigui necessari, però en tot cas amb 
antelació suficient a la data en que pensen executar els treballs a que els nomenats dissenys es refereixin. 
L’aprovació per part de la propietat i de la d.f. d’ aquests documents implicarà únicament l’aprovació del 
material i el disseny i encara que les figures o dimensions es comprovaran, en forma general incumbirà a 
l’instal·lador que presenti els plànols la responsabilitat respecte a l’exactitud de totes les dimensions i cotes. 
 
Així mateix, serà responsable l’instal·lador dels retards que es produeixin en l’execució dels treballs com 
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conseqüència d’un lliurament retardat dels nomenats plànols, així com de les correccions i complements 
d’estudi necessaris per la seva posta a punt.  
 
15.9. Construccions i instal·lacions provisionals 
 
Es proporcionarà sempre que sigui possible espai dintre del recinte de les obres o dintre del propi edifici per 
que l’instal·lador estableixi les seves taules de treball, eines i dipòsits de materials, així com l’ espai que pugui 
resultar necessari per l’ execució de la seva instal·lació. 
 
En tot moment aquest espai estarà sota la direcció i control de la propietat i de la d.f. L’ instal·lador mantindrà 
net i en ordre l’espai que li hagi estat assignat. 
 
L’instal·lador serà el responsable exclusiu de qualsevol mal que pugui produir el seu personal, bé per no 
haver disposat la seva protecció adequada o per negligència dels mateixos. 
 
No es permetrà dintre o fora del recinte de les obres cartells ni altres mitjans de publicitat, exceptuant que hi 
hagué l’ aprovació per escrit de la propietat. 
 
15.10. Protecció general 
 
L’instal·lador emmagatzemarà tots el materials voluminosos lliurats en el lloc de la instal·lació, de manera que 
quedin protegits. 
 
L’instal·lador serà responsable del emmagatzemant i protecció adequada dels seus materials, pertrets, eines i 
equips en el lloc de la instal·lació. Un cop que hagin quedat instal·lats els materials, assumirà la 
responsabilitat de protegir-los adequadament fins que la instal·lació hagi estat acceptada.  
 
Tots els que realitzin treballs del projecte en llocs a on d’ altres hagin instal·lat o estiguin instal·lant aparells i 
equips de qualsevol classe, tindran especial cura quan realitzin els seus treballs per que quedin protegits 
adequadament els nomenats aparells, equips o el seu muntatge. En general, l’instal·lador proporcionarà 
protecció adequada a tots els seus materials i obres per evitar el deteriorament i danys en tot moment i en 
totes les condicions climatològiques i d’ altre ordre. 
 
Proporcionarà així mateix tota la protecció necessària per evitar danys en qualsevol part del recinte de la 
instal·lació i a les obres de qualsevol classe instal·lades o en procés de ser instal·lades per altres. 
 
Tot dany que causi per raó de qualsevol operació en virtut de aquest contracte serà reparat per l’instal·lador. 
 
15.11. Neteja i eliminació de residus 
 
Incumbirà a l’instal·lador la responsabilitat de mantenir el recinte de la instal·lació lliure de tota runa, residu i 
material de desferra produït per ell en qualsevol moment i durant el període de vigència del contracte. 
 
Diàriament haurà de quedar la instal·lació neta dels residus produïts. Cas de desídia de l’instal·lador en 
aquest treball, la propietat i la d.f., previ avis, podran ordenar aquesta amb càrrec al mateix. 
 
15.12. Protecció contra incendis 
 
L’instal·lador prendrà precaucions especials contra incendis i complirà fidelment totes les disposicions 
dictades per l’ajuntament i les autoritats de segurs amb inclusió dels que a continuació s’estipula. 
 
Dictarà i farà complir totes les regulacions imposades i exigides per garantir aquesta protecció. 
 
1. Les desferres combustibles de la instal·lació, motlles trencats, fragments de fusta, etc. Es retiraran i 
evacuaran de l’edifici a diari. Les caixes, embalatges i cartrons en que hagin lliurat materials de la instal·lació, 
seran retirats immediatament de l’edifici. 
 
No es permetrà que s’encenguin fogueres dins de les estructures, ni que cremin residus en estufes. No 
s’emmagatzemaran materials o articles combustibles en zones en que hi hagin encofrats o motlles de fusta o 
altres materials combustibles. Es limitarà l’emmagatzematge d’instal·lacions a zones que estiguin totalment a 
prova d’ incendis i quan s’emmagatzemi en l’exterior es farà com a mínim a una distància de tres metres de 
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l’edifici. 
 
2. Les calderes de quitrà s’utilitzaran en la part exterior de l’edifici o en un punt dels voltants que estigui a 
prova de foc o siguin totalment incombustibles. 
 
3. Les cobertes de lona tindran un tractament adequat que les faci immunes a les flames i estaran subjectes 
fermament. Es col·locaran estaques verticals que formin una estructura rígida quan s’utilitzen cobertes de 
lona. Es retiraran les cobertes de lona quan hagin complert el fi pel que foren utilitzades o quan s’instal·len 
tancaments de protecció més permanents. 
 
4. La gasolina, petroli i d’altres líquids volàtils hauran d’emmagatzemar-se fora de l’edifici i a mida que es 
necessitin s’introduiran en l’edifici a petites quantitats. S’emmagatzemaran en un lloc ben ventilat, a una 
distància no inferior a sis metres de tots els dispositius oberts de calefacció i d’altres dispositius perillosos. Es 
tindrà especial compte en el lloc d’emmagatzematge de gasolina i petroli per evitar abocaments o 
l’acumulació de deixalles olioses. Es proporcionaran recipients de deixalles i de seguretat aprovat. 
 
5. Durant les interrupcions formals o anormals del treball ja sigui per qüestions laborals o per qualsevol altre 
raó, no hauran d’aminorar-se les precaucions de protecció contra incendis. 
 
15.13. Execució simultanea d’altres treballs 
 
La propietat es reserva el dret d’executar simultàniament per ell mateix o per tercers, altres treballs no 
previstos en el contracte. En aquest cas l’instal·lador donarà tota mena de facilitats i atenent les ordres de la 
propietat i la d.f. que tendeixin a facilitar la deguda coordinació per el millor desenvolupament del conjunt de 
les obres, facilitant els ajustos que es sol·liciten pel maneig i moviment que siguin precisos i siguin sol·licitats. 
 
15.14. Subcontracte d’ obres 
 
L’instal·lador podrà concretar amb tercers la realització de determinades unitats d’obra. Per això necessitarà 
l’autorització expressa de la propietat, que la concedirà o denegarà discrecionalment, dintre dels vuit dies 
següents a la sol·licitud de l’instal·lador sense que aquest termini afecti als que figuren en el pla d’obra. La 
subcontractació de l’instal·lador amb tercers no suposarà relació jurídica o de qualsevol altre mena entre els 
mateixos i la propietat ni el trasllat als nomenats tercers de la responsabilitat plena de l’instal·lador. 
 
15.15. Retirada de les instal·lacions i neteja del lloc 
 
Al termini de la instal·lació, l’instal·lador haurà de retirar del lloc de treball totes les instal·lacions, eines, 
materials i altres articles. En cas contrari, la propietat i la d.f. (A la seva elecció i sense que suposi la renuncia 
a qualsevol altre dret de que disposi) previ avis i transcorrit un termini de set dies a partir d’aquest, podrà 
considerar-lo com objectes abandonats i fer-los retirar per compte de l’instal·lador. 
 
16. Posta en marxa 
 
L’empresa instal·ladora procedirà a la posta en marxa de la instal·lació tan aviat com sigui possible. Durant el 
període compres entre la posta en marxa i la recepció provisional (termini mínim de 10 dies) l’instal·lador 
haurà de procedir acuradament a la posta a punt de tots els components de la instal·lació, tanmateix, haurà 
de fer-se càrrec de la marxa de les instal·lacions segons l’horari definit per la propietat que pot ser de 24 
hores diàries si així ho estimen necessari. 
 
L’instal·lador haurà de, per lo tant, preveure la presència "in situ" dels tècnics qualificatius necessari durant 
aquest període l’instal·lador serà totalment responsable del correcte funcionament de la instal·lació. 
 
La propietat podrà tanmateix preveure la presencia durant aquest temps de tècnics als que l’instal·lador haurà 
de instruir degudament sobre el maneig de la instal·lació.  
 
En cas d’incompliment per part de l’instal·lador del anomenat en aquest paràgraf, la propietat podrà 
encomanar aquesta tasca a tercers amb càrrec a l’instal·lador. 
 
16.1. Proves i assaig 
 
Després de posar en servei normal de la instal·lació, la recepció provisional podrà ser atorgada si està 
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correctament executada i si correspon fidelment a les condicions pactades, segons el criteri de la propietat i la 
d.f. 
 
La direcció facultativa, en representació de la propietat i en presencia de representants d’ell, comprovaran, 
entre altres les següents dades: 
 
- qualitat i aspectes de tots els components de la instal·lació 
- temperatura i grau d’humitat en els locals condicionats 
- cabals d’aire, aigua i altres fluids 
- temperatures dels mateixos i duresa de l’aigua descalcificada 
- nivells acústics en locals condicionats, sales de màquines, terrats, patis, etc. 
- consums d’electricitat, fuel-oil, gas-oil, aigua, etc. 
- intensitats i seguretats en els circuits elèctrics 
- funcionament dels circuits de control automàtic. 
- etc. 
 
L’instal·lador haurà de subministrar tots els aparells de mida necessaris per la realització d’aquestes proves. 
 
16.2. Utilització provisional 
 
La utilització provisional de prova per part de la propietat de qualsevol part de la instal·lació, o materials 
subministrats en virtut del contracte, abans del termini i acceptació dels mateixos i es podrà realitzar, malgrat 
aquests elements no hagin estat abonats. 
 
La propietat gaudirà del privilegi de procedir a la utilització provisional, per el període raonable de temps que 
estimi oportú. 
 
L’instal·lador no podrà formular reclamacions per danys, avaries o trencaments d’alguna part de l’obra que 
sigui utilitzada per la propietat i la D.F. quan tinguin com causa la fragilitat o defectes de parts de l’estructura o 
material o el acabat defectuós. Si l’instal·lador així ho decidís, podrà, sense que representi un major cost per 
la propietat, situar el personal autoritzat per que realitzi aquesta utilització de prova. Això ho farà sota la 
supervisió de la propietat i la D.F. 
 
L’instal·lador es veu obligat, si això fos requerit per la propietat, a lliurar d’ aquelles parts de la instal·lació que 
fossin acabades o tinguessin que ser executades en els terminis parcials establerts en les plantes d’ 
instal·lació. Aquesta decisió no relleva a l’instal·lador de les obligacions que te en relació a aquesta part de l’ 
obra ni imposa la seva recepció provisional. 
 
16.3. Documents a subministrar 
 
Immediatament després del termini de la instal·lació i abans de la recepció provisional, l’instal·lador haurà de 
subministrat per triplicat els documents d’ explotació següents:  
 
- unes instruccions senzilles, però concretes i detallades per el maneig de la instal·lació. 
- unes instruccions sobre el manteniment dels aparells. 
- uns esquemes figurant la instal·lació de manera simplificada, que permetran la fàcil i inequívoca localització 
dels seus diversos components, en relació amb les instruccions abans anomenades. Una col·lecció de 
plànols i esquemes reproduïbles en els que figurin la disposició exacta de tots els elements de la instal·lació 
segons està realitzada. 
 
La responsabilitat de l’instal·lador amb relació a la propietat i a tercers, no serà disminuïda per la existència 
del projecte tipus i per les clàusules tècniques dels plecs de condicions; tanmateix, l’instal·lador es farà 
totalment responsable dels amidaments o si escau, posarà les que estimi com reals: 
 
Aquests documents tenen per finalitat: 
 
1. Simplificar el treball de les empreses concursants que puguin adoptar totes les dades arquitectòniques 
(disposició dels locals i natura de les parets, per exemple), però deuran comprovar tots els elements posant 
en joc les tècniques corresponents, amb el fi de prendre la responsabilitat total del seu projecte i garantir 
inequívocament els resultats requerits en les clàusules tècniques del present plec de condicions generals. 
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2. Determinar de manera concisa les bases del projecte definitiu d’execució. Aquest projecte, que serà 
establert per l’instal·lador a partir del projecte-tipus, serà recalculat per ell de manera tan detallada com ho 
consideri necessari. No obstant, l’instal·lador no podrà en cap cas preveure uns subministres o treballs de 
qualitat inferior a les especificades del projecte tipus i dels plecs de condicions, essent els enginyers 
consultors els que decideixin al respecte. 
 
17. Garanties 
 
17.1. Garanties de materials i aparells: 
 
Tots els materials i aparells subministrats per l’instal·lador seran garantits contra tot defecte visible o amagat 
durant un any a partir de la recepció provisional.  
 
Durant aquest període l’instal·lador haurà de procedir a la substitució sense cap càrrec per la propietat de tot 
aparell o material defectuós. 
 
En cas de que la propietat no encomani per contracte separat (veure a continuació) el manteniment de la 
instal·lació al mateix instal·lador, quedarien exclosos de la garantia el desgast normal i els resultats d’ una 
observació incorrecta de les instruccions de maneig de la instal·lació. 
 
17.2. Garantia d’instal·lació 
 
Tota la instal·lació realitzada per l’instal·lador haurà de ser garantida en conformitat amb les millores regles 
de execució i amb el projecte. 
 
17.3. Garantia de funcionament 
 
La instal·lació serà garantida en bon estat de funcionament durant el període de garantia d’un any definit en el 
contracte. 
 
Durant aquest període l’instal·lador tindrà que corregir tots els defectes de funcionament que puguin aparèixer 
sigui qual sigui l’origen i amb les úniques restriccions anomenades en el paràgraf 1. 
 
Particularment, l’instal·lador, haurà de responsabilitzar-se dels incidents o avaries que podrien surgir per el fer 
de no haver subministrat en el temps útil els documents ressenyats, o per causa de errades en la redacció del 
esmentat document. 
 
17.4. Garantia d’explotació 
 
L’instal·lador garanteix, a més a més, que la instal·lació realitzada per ell correspon a totes les 
característiques ressenyades en els documents d’explotació. 
Està obligat, per tant, a corregir les instal·lacions en cas de discòrdia susceptible d’afectar els costos de 
l’explotació de manera sensible. 
 
18. Obligacions dels contractista i dels treballadors. 
 
Complir i fer complir en l’obra, totes les obligacions exigides per la legislació vigent de l’estat Espanyol i les 
seves Comunitats Autònomes, referent a la seguretat i salut en el treball i concordants, d’aplicació a l’obra.  
 
Realitzar el pla de seguretat i salut i lliurar-lo a les persones que defineix el Reial decret 1.627/1.997 de 24 
d’octubre.  
 
Transmetre la prevenció continguda en el pla de seguretat i salut aprovat, a tots els treballadors propis, 
subcontractistes i autònoms de l’obra, i fer-los complir amb les condicions i prevenció en ell expressades.  
 
Lliurar a tots els treballadors de l’obra independentment de la seva afiliació empresarial principal, 
subcontractada o autònoma, els equips de protecció individual necessaris perquè puguin utilitzar-se de forma 
immediata i eficaç.  
 
Muntar a temps tota la protecció col·lectiva definida en el pla de seguretat i salut aprovat, mantenir-la en bon 
estat, canviar-la de posició i retirar-la, amb el coneixement que s’ha dissenyat per a protegir a tots els 
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treballadors de l’obra.  
 
Disposar en apilament d’obra, abans de ser necessària la seva utilització, tots els articles de prevenció 
continguts i definits en el pla de seguretat i salut aprovat.  
Col·laborar amb el Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra, o en defecte d’això 
amb la direcció facultativa en la solució tècnica preventiva, dels possibles imprevists del projecte.  
 
Els treballadors hauran de complir tota la legislació en matèria de prevenció de riscos laborals, especialment 
l’article 29 de la Llei 31/05 de 8 de Novembre sobre Prevenció de Riscs Laborals, i el Decret 1627/97 de 24 
d’octubre sobre Obres de Construcció.  
 
L'incompliment reiterat de les mesures preventives per part del contractista o els treballadors, així com 
l’incompliment de les indicacions del coordinador de seguretat i salut o, en defecte d’això, la direcció 
facultativa causarà denúncia davant la inspecció laboral. 
 
19. Condicions tècniques a complir per les proteccions 
 
Les proteccions col·lectives seran instal·lades prèviament abans d’iniciar qualsevol treball que requereixi el 
seu muntatge, segons l’establert en el present estudi bàsic.  
 
Queda prohibit el començament d’un treball o activitat que requereixi protecció col·lectiva, fins que aquesta 
estigui muntada per complet en l’àmbit del risc que neutralitza o elimina.  
 
El muntatge de les proteccions col·lectives es realitzarà amb equips de protecció individual que eliminin el risc 
que neutralitza la protecció col·lectiva.  
 
Queda prohibit el canvi de proteccions col·lectives per proteccions individuals excepte autorització del 
coordinador de seguretat i salut.  
 
Les proteccions col·lectives que fallin es mantindran en la seva posició fins a la investigació realitzada pel 
coordinador de seguretat i salut, paralitzant-se el treball corresponent.  
 
L’ús, muntatge i conservació de les proteccions col·lectives, es farà seguint estrictament les condicions de 
muntatge i utilització segura, contingudes en el manual d’ús editat pel seu fabricant . 
 
A l’obra hi haurà com a mínim un extintor d’incendis de CO2 i un de pols seca  
 
Els equips de protecció personal (EPIs) tindran la marca CE segons les normes EPI. 
 
Els EPI’s trencats o deteriorats seran reemplaçats immediatament pel contractista. 
 
20. Consideracions finals 
 
L’enginyer declina qualsevol tipus de responsabilitat, aceptan-la plenament la propietat o promotor, derivada 
de posibles procesos d’infraccions urbanístiques, tramits i acord d’arrendaments, propietats o divisions 
horitzontals que afectin al local o recinte de l’activitat, que puguin provocar la no concesió de la llicencia 
d’instal·lacio o d’obetura o posibles danys a tercers. 
 
Abans de l’inici de les obres o instal·lacions, la propietat o el promotor es compromet a facilitar una copia 
completa del projecte als contractistes i firmar un contracte amb aquests on quedi ben clar que “el contractista 
ha llegit i exeminat amb detall tota la documentació del projecte, entenent-la perfectament i acceptant tot el 
projecte especialment el plec de condicions”. En cas de que no es firmi aquest contracte el promotor o la 
propietat asumeixen totalment les responsabilitat reservades al contractista reflexades al plec de condicions 
del projecte. 
 
El projecte només afecta a les instal·lacions i a les mesures correctores de l’activitat, declinant qualsevol 
responsabilitat derivada de la construcció de l’edifici a tots els nivells (construcció, legalització, propietat, 
etc...). 
  
El instal·lador haurà d’ajustar-se en tot cas als materials descrits en el present Projecte. En tot cas, o en cas 
de fallada o omissió en el present Projecte i prèvia consulta al Director Tècnic de l'Obra, hauran d’instal·lar-se 
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materials que compleixin les condicions imposades pels reglaments que siguin d’aplicació per a cada tipus 
d’instal·lació.  
 
El instal·lador estarà obligat a la substitució de qualsevol material instal·lat que no s’adapti a l'anteriorment 
indicat, corrent al seu càrrec totes les despeses ocasionades, per la substitució del material bé en mà d'obra, 
com en possibles perjudicis ocasionats a tercers. 
 
El instal·lador estarà obligat a adoptar totes les mesures de seguretat vigents durant el muntatge, ja siguin de 
protecció de personal, ja siguin per a evitar danys a tercers. 
 
 La realització de les instal·lacions del Present Projecte correrà a càrrec d’instal·ladors degudament 
autoritzats per la  Conselleria d'Indústria i Comerç de les Balears. 
 
El tècnic projectista declina tota responsibilitat derivada del començament abans de la concessió de la 
llicencia d’obra o instal·lacions. 
 
L’estat d’amidaments es orientatiu per tant els contractistes alhora de realitzar pressuposts és necessari que 
ho complementin amb la documentació gràfica. 
 
21. Mesures contra incendis 
 
A continuació resumirem les mesures a adoptar per a la activitat que ens ocupa: 
 
Condicions tècniques dels elements 
 
21.1. Parts proporcionals d’elements especials per a instal·lacions d’extinció 
 
Definició i característiques dels elements. Definició: 
 
Accessoris per a instal·lacions d'extinció. 
 
S'han considerat els elements següents: 
 
- Part proporcional d'elements especials per a hidrants 
- Part proporcional d'elements especials per a columnes seques 
- Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi 
- Part proporcional d'elements especials per a detectors-extintors automàtics 
- Part proporcional d'elements especials per a vàlvules de control i d'alarma 
 
Característiques generals: 
 
El material i les seves característiques han de ser adequats per a instal·lacions de protecció i no hande fer 
disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament. 
 
Condicions de subministrament i emmagatzematge 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 
 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions 
 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
Unitat i criteris d’amidament 
 
Elements per a boques d’incendi: 
 
Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris pel muntatge d'una boca d'incendi. 
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Elements per a detectors-extintors automàtics: 
 
Unitat composada pels elements especials necessaris pel muntatge d'un detector extintor-extintor automàtic. 
 
Elements per a vàlvules de control i alarma: 
 
Unitat composada pels elements especials necessaris pel muntatge d'una vàlvula de control i alarma. 
 
Normativa de compliment obligatori 
 
Reial Decret 1942/1993 de 5 de novembre (BOE de 14 de desembre de 1993). "Reglamento de Instalaciones 
de Protección contra Incendios." Amb les correccions del BOE de 7 de maig de 1994. 
"Resolución de 22 de marzo de 1995, de la Dirección General de Seguridad Industrial delDepartamento de 
Industria y Energía, de nombramiento del Laboratori General de Assaigs Investigacions como Organismo de 
control para la certificación de productos de acuerdo con el Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por 
el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios." (BOE de 20 de maig de 
1995 i DOGC de 31 de març de 1995). 
 
21.2. Extintors manuals 
 
Definició i característiques dels elements 
 
Definició: 
 
Extintors manuals de pols seca, pols seca polivalent o anhídrid carbònic amb pressió incorporada i amb 
acabat pintat o cromat. 
 
Característiques generals: 
 
Ha de ser estanc, resistent a la pressió interna i a les vibracions (UNE 23-110). El cos de l’extintor ha de ser 
d’acer soldable o d’alumini pur troquelat. 
 
Totes les parts del cos de l’extintor i les soldades a ell, han de ser de materials compatibles. 
 
Els materials d’aportació han de ser compatibles amb l’acer per a produir soldadures amb propietats 
equivalents a les especificades pel material base. Les ampolles que es puguin col·locar de peu han de 
mantenir un espai de 5 mm entre el cos del fons sotmès a pressió i la superfície horitzontal, o bé aquest fons 
ha de tenir un gruix de 1,5 vegades el gruix mínim de la paret del cos. 
 
Les soldadures que contribueixin a la resistència a la pressió han d’estar fetes amb soldadura automàtica. 
 
No hi poden haver soldadures a les zones amb variacions de forma. 
 
Les peces unides han d’estar executades i fixades al cos de l’extintor sense produir tensions perjudicials ni 
risc específic de corrosió. 
 
Classes de foc per al que son útils els extintors 
 
Extintors Classe de foc 
 
EXTINTORS CLASSES DE FOC 
   A B C ELÈCTRIC 
POLS SECA  X X X 
POLS 
POLIVALENT 

X X X X 

ANHÍDRID 
CARBÒNIC 

   X 

 
Han de tenir una eficàcia >= 21A-113B 
 
Composició química de l’acer del cos de l’extintor: 
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Contingut de C: 
 
- Acer no austenític <= 0,25% 
- Acer austenític <= 0,03% 
- Contingut de S <= 0,05% 
- Contingut de F <= 0,05% 
Característiques físiques de l’acer del cos de l’extintor: 
- Coeficient d’allargament > 16% 
- Resistència a la tracció <= 580 Mpa 
Ampolles de gas propulsor: 
- Material Acer, alumini o aliatge d’alumini 
- Volum <= 500 cm3 
 
El cos de l’extintor ha de portar per embutició del metall o per gravat, com a mínim, les inscripcions següents: 
 
- Marca del fabricant 
- Número de sèrie o del lot 
- Any de fabricació 
- Pressió de prova en bar 
Les ampolles de gas propulsor han de portar, ben visibles, com a mínim, les dades següents: 
- Massa real en buit, en grams 
- Massa teòrica amb càrrega, en grams 
- Massa d’anhídrid carbònic, en grams, o pressió de càrrega del gas comprimit, en bar 
- Any de fabricació 
- Marca o nom del fabricant 
 
Extintors pintats: 
 
Ha d’anar esmaltat al foc, de color vermell (UNE 1-115). 
 
Extintors de pols seca i pols seca polivalent: 
 
La pressió d’impulsió de l’agent extintor ha de ser donada per un gas inert contingut dins del propi recipient. 
 
Tots els òrgans de funcionament han d’estar agrupats en el casquet superior del recipient i han de constar de: 
 
- Palanca d’accionament de la vàlvula de sortida 
- Manòmetre indicador de la pressió normal de càrrega 
- Vàlvula de seguretat 
- Dispositiu per interrompre temporalment la sortida de l’agent extintor una vegada s’hagi accionat la palanca 
d’accionament de la vàlvula de sortida. 
- Dispositiu per a mesurar la pressió interior amb un manòmetre patró. 
Càrrega extintors <= 3 kg A la boca de sortida hi ha d’haver un broc. 
Càrrega extintors > 3 kg A la boca de sortida hi ha d’haver una mànega acabada amb un broc. 
Pressió tarada de la vàlvula de seguretat 0,8 x pressió de prova 
 
Extintors d’anhídrid carbònic: 
 
Han de tenir un dispositiu de descàrrega de pressió. 
 
La pressió d’impulsió de l’agent extintor la dona el propi agent. 
 
Tots els òrgans de funcionament han d’estar agrupats en el casquet superior del recipient i han de constar de: 
 
- Palanca d’accionament de la vàlvula de sortida 
- Manòmetre indicador de la pressió normal de càrrega 
- Disc de ruptura a la vàlvula de sortida 
- Dispositiu per interrompre temporalment la sortida de l’agent extintor una vegada s’hagi accionat la palanca 
d’accionament de la vàlvula de sortida. 
- Dispositiu per a mesurar la pressió interior amb un manòmetre patró. Càrrega extintors <= 5 kg 

136710/0006 20/12/2017
C.V.E.:134afbf609764d0d8d8ea819171b5034



Ajuntament de Manacor                                                                                                                                       Oficines Edifici CAN BAUZA 

A114-17 

 

A la boca de sortida hi ha d’haver un broc amb forma de botzina. 
- Pressió tarada del disc de ruptura 247.36 bar 
Extintors amb càrrega >= 5 kg: 
A la boca de sortida hi ha d’haver una mànega amb un broc protegit per un difusor amb forma de botzina. 
- Llargària mànega >= 400 mm 
 
Condicions de subministrament i emmagatzematge 
 
Subministrament: Per unitats, en funda de plàstic. 
 
Ha de portar una placa oficial, fixada de forma permanent, on s’ha de gravar: 
 
- La pressió de servei 
- El nombre de registre de l’aparell 
- La data de la primera prova i la marca de qui la realitzà 
- Els espais lliures per a proves successives 
Ha de portar una etiqueta en que s’indiquin, de forma indeleble i ben visible, les dades següents: 
- Nom del fabricant o importador 
- Temperatura màxima i mínima de servei 
- Productes continguts i quantitat 
- Tipus de foc que apaga (UNE 23-110 
- Recomanacions restrictives 
- Instruccions d’utilització 
- Data i contrasenya corresponent al registre del tipus 
Aquesta etiqueta ha de ser fàcilment llegible amb l’extintor col·locat en el seu emplaçament. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d’impactes. 
 
Unitat i criteris d’amidament 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l’obra. 
 
Normativa de compliment obligatori 
 
MIE-AP5 "Instrucción técnica complentaria MIE-AP5 del reglamento de aparatos a presión." 
ITC-MIE-AP5 (MODIF.) Modifica la "Instrucción Técnica Complentaria MIE-AP5 del reglamento de aparatos a 
presión 
NBE-CPI-96 "Condiciones de Protección contra Incendios en los Edificios." Reial Decret 1942/1993 de 5 de 
novembre (BOE de 14 de desembre de 1993). "Reglamento de Instalaciones de Protección 
contra Incendios." Amb les correccions del BOE de 7 de maig de 1994. "Resolución de 22 de marzo de 1995, 
de la Dirección General de Seguridad Industrial del Departamento de Industria y Energía, de nombramiento 
del Laboratori General de Assaigs i Investigacions como Organismo de control para la certificación de 
productos de acuerdo con el Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios." (BOE de 20 de maig de 1995 i DOGC de 31 de 
març de 1995). 
UNE 23-110-90 (1) 1M "Lucha contra incendios. Extintores portátiles de incendios. Parte 1: 
designación, eficacia; hogares tipo para fuegos de clase A y B. (Versión oficial EN 3-1/A1:1987)." 
UNE 23-110-75 (1) 1R "Lucha contra incendios. Extintor es portátiles de incendios. (Versión oficial EN 3-
1:1975)." 
UNE 23-110-78 (1) ERRATUM "Lucha contra incendios. Extintores portátiles de incendios. (Versión oficial EN 
3-1:1975)." 
UNE 23-110-80 (2) 1R "Extintores portátiles de incendios. (Versión oficial EN 3-2:1978)." 
UNE 23-110-94 (3) 1R "Extintores portátiles de incendios. Parte 3: construcción, resistencia a la presión y 
ensayos mecánicos. (Versión oficial EN 3-4:1994)." 
UNE 23-110-84 (4) "Extintores portátiles de incendios. Parte 4: cargas y hogares mínimos exigibles. 
(Versión oficial EN 3-4:1984; EN 3-4/AC1:1984)." UNE 23-110-85 (5) "Extintores portátiles de incendios. Parte 
5: especificaciones y ensayos complementarios. (Versión oficial EN 3-5:1984)." 
 
 
 
 
21.3. Armaris per a extintors 
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Definició i característiques dels elements 
 
DEFINICIÓ: 
 
Armaris metàl·lics per a extintors per a muntar superficialment amb la cara frontal de vidre. 
 
Característiques generals: 
 
Armari metàl·lic per a anar adossat a la paret, amb la cara frontal de vidre. 
Ha d'estar pintat de color vermell. 
L'accés a l'interior, per a les revisions periòdiques de l'extintor, s'ha de poder fer fàcilment sense trencar el 
vidre. 
El vidre ha de portar la inscripció "Trenqueu-lo en cas d'incendi". 
Alçària >= 600 mm 
Amplària >= 300 mm 
Fondària >= 220 mm 
 
Condicions de subministrament i emmagatzematge 
 
Subministrament: Per unitats, embalats amb cartró. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
 
Unitat i criteris d’amidament 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
Normativa de compliment obligatori 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
21.4. Parts proporcionals d’elements especials per a extintors 
 
Definició i característiques dels elements 
 
Definició: 
 
Part proporcional d'elements especials per a extintors. 
 
Característiques generals: 
 
El material i les seves característiques han de ser els adequats per a extintors i, en cap cas, no han 
de fer disminuir la seva qualitat i el bon funcionament. 
 
Condicions de subministrament i emmagatzematge 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 
 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions 
 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
Unitat i criteris d’amidament 
 
Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris pel muntatge d'un extintor. 
 
 
 
Normativa de compliment obligatori 
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Reial Decret 1942/1993 de 5 de novembre (BOE de 14 de desembre de 1993). "Reglamento de Instalaciones 
de Protección contra Incendios." Amb les correccions del BOE de 7 de maig de 1994. 
"Resolución de 22 de marzo de 1995, de la Dirección General de Seguridad Industrial del Departamento de 
Industria y Energía, de nombramiento del  Laboratori General de Assaigs i Investigacions como Organismo de 
control para la certificación de productos de acuerdo con el Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por 
el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios." (BOE de 20 de maig de 
1995 i DOGC de 31 de març de 1995). 
 
21.5. Condicions d’execució 
 
Extintors 
 
Definició i condicions de les partides d’obra executades 
 
Definició: 
 
Extintors de pols seca polivalent o anhídrid carbònic, pintats o cromats. 
 
S’han considerat els tipus de col·locació següents: 
 
- Amb armari muntat superficialment 
- Amb suport a la paret 
- Sobre rodes 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 
Col·locat dins d’armari i muntat superficialment: 
- Fixació de l’armari al parament. 
- Col·locació de l’extintor dins de l’armari. 
Col·locat amb suport a la paret: 
- Col·locació del suport al parament. 
- Col·locació de l’extintor al suport. 
Col·locat sobre rodes: 
Subministrament de l’extintor muntat sobre carro amb rodes 
 
Característiques generals: 
 
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. 
S’ha de situar prop dels accessos a la zona protegida i cal que sigui visible i accessible. 
Alçària sobre el paviment de la part superior de l’extintor <= 1700 mm 
Toleràncies d’instal·lació: 
- Posició ± 50 mm 
- Horitzontalitat i aplomat ± 3 mm 
 
Col·locat amb suport a paret: 
 
El suport ha de quedar fixat sòlidament, pla i aplomat sobre el parament. 
 
Col·locat dins d’armari i muntat superficialment: 
 
L’armari ha de quedar fixat sòlidament, pla, aplomat i anivellat sobre el paviment. 
 
Col·locat sobre rodes: 
 
L’extintor ha d’anar col·locat sobre el seu suport mòbil de forma estable i segura, de tal manera que 
permeti el seu transport sense perill de despendre's. 
 
Condicions del procés d’execució 
 
No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació. 
 
Unitat i criteris d’amidament 
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Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
Normativa de compliment obligatori 
 
NBE CPI-96 "Norma Básica de la Edificación. Condiciones de Protección contra Incendios en los 
Edificios." 
Reial Decret 1942/1993 de 5 de novembre (BOE de 14 de desembre de 1993). "Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios." Amb les correccions del BOE de 7 de maig de 1994. 
22 enllumenat emergència i senyalització 
Es col·locaran als aparells autònoms indicats en "Memòria" i  Plànols. 
Els blocs autònoms col·locats damunt portes seran de senyalització indicant clarament el camí de sortida. 
Les fonts d’alimentació tindran acumuladors de tipus sec de capacitat suficient per a  que la instal·lació 
d’emergència emeti el flux nominal, durant un mínim d’una hora d’absència de fluid elèctric. 
La instal·lació haurà d’entrar automàticament en funcionament quan la tensió d’alimentació de xarxa baixi per 
sota del 70% de la tensió nominal. 
Els blocs autònoms instal·lats tindran dispositiu de posada en repòs per evitar la entrada en funcionament de 
la instal·lació si la fallada d’alimentació es produeix quan el local estigui desocupat. 
Els aparells autònoms instal·lats compliran les Normes UNE 20-062-73 ó 20-092-75, segons correspongui.  
23 mesures de seguretat i salut 
Els paraments verticals de banys seran revestits d’un material fàcilment netajable (alicatats), fins el sostre. 
L’establiment disposa de bany, dotat d’un bany, mirall i un inodor complint amb el punt 2 de l’Annexa V del 
R.D. 486/1997 referent a Seguretat i Salut en els llocs de Treball: disposicions mínimes. 
Tots els desaigos seran del tipus sifònic per evitar  mals olors. 
 
24. Mesures instal·lació eléctrica 
 
S’utilitzaran per a la execució de la instal·lació elèctrica, materials de primera qualitat dels existents en el 
mercat. 
 
Cable derivació individual 
 
Seran de coure amb aïllament PRC + PVC de 450/750 V de tensió, unipolars. 
Compliran les normes UNE i UNESA i hauran d’estar marcats amb la secció, tipus d’aïllament, tensió i 
referència del cable. 
 
Posada a terra 
 
S’adoptarà a la NTE-IEP/1973. 
 
La línia d’enllaç amb terra serà de coure nuu de 35 mm2 de secció i la línea de terra de coure de secció 
meitat de la fase, del mateix aïllant i tensió que la línea repartidora i ajuntarà el punt de posada a terra amb la 
malla de terra. 
 
Interruptors magnetotèrmics 
 
Tindran mínim 6 kA de poder de tall, el tèrmic se dispararà en 50 seg. per a 1,4 vegades la intensitat nominal i 
el magnètic serà instantani per a 5 vegades la intensitat nominal. 
 
Rele diferencial 
 
Tindran una sensibilitat de 300 mA els que protegeixin els motors i la maquinaria i 30 mA per a la resta. 
 
Conductors 
 
Seran de les seccions indicades en els plànols, ininflamables i del tipus unipolar. 
 
Per a les instal·lacions interiors respondran al tipus HO 7V-R 
 
Els colors seran Negra-Marró-Gris per a las fases, blau pel Neutre i Bicolor pel conductor de protecció. 
La caiguda de tensió màxima permesa: 
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 Derivació individual d’una unica C.C. 1%, de agrupació C.C. 0.5%, unic comptador 1.5% 
 Instal·lacions interiors: 3.5% des del quadre general o 5% des de la CGP 
 
Conductors de protecció 
 
Formaran part de la mateixa canalització dels conductors actius als que pertanyen. 
La seva secció serà: 
          Conductor de fase  Conductor de protecció 
  S16   S (amb un mínim de 2,5) 
  16<S35   16 
  S>35   S/2 
 
Tubs protectors 
 
Seran de PVC, rígids en muntatge vist, corvable en calent i amb grau de protecció entre 3 i 5. 
Els que vagin encastats seran flexibles de doble capa i el seu grau de protecció compres entre 3 i 5. 
Les fregues discorreran horitzontalment a 50 cm del sostre i amb un mínim a 20 cm dels marcs en els trams 
de verticals. La seva profunditat serà tal que el tub tindrà un revestiment de 1 cm. 
No s’instal·laran tubs amb els conductors posats. 
Es donarà compliment a la ITC BT 21. 
 
Entroncaments 
 
Es realitzaran mitjançant regletes de connexió. 
 
Mecanismes 
 
Suportaran una intensitat mínima en règim permanent de 10/16 A.  
 
Presses de terra 
 
Es realitzarà mitjançant una xarxa de coure de 35 mm² i amb tantes piques (separades 3 m i courejades) com 
siguin necessàries per aconseguir una resistència màxima de 80 . 
 
Instal·lador 
 
La instal·lació es realitzarà per empresa en possessió dels carnets d’Instal·lador i Qualificació Empresarial 
vigents per la Direcció General d’Indústria del Govern Balear. 
 

     Manacor, desembre de 2017 
     L’Enginyer Industrial 

 
 
 
 
 

     Miquel Oliver Sansó 
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ACTIVITATS I INSTAL·LACIONS ADEQUACIÓ PLANTES SEGONA, 
TERCERA I  QUARTA A USOS ADMINISTRATIUS EDIFICI MUNICIPAL 

 
 
 

III. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT 
 
 
En compliment del disposat en el RD 1627/1997, de 24 d’octubre, de Disposicions Mínimes de 
Seguretat en les Obres de Construcció, es redactarà un Estudi de Seguretat i Salut general per tot 
el projecte d’obra de construcció de l’edifici. 
 
Aquest estudi serà redactat per un tècnic competent, no estant contemplat en el present projecte.  
 
 

     Manacor, desembre de 2017 
     L’Enginyer Industrial 

 
 
 
 
 

      Miquel Oliver Sansó  
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ACTIVITATS I INSTAL·LACIONS ADEQUACIÓ PLANTES SEGONA, 
TERCERA I  QUARTA A USOS ADMINISTRATIUS EDIFICI MUNICIPAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. PRESSUPOST 

 
 

136710/0006 20/12/2017
C.V.E.:134afbf609764d0d8d8ea819171b5034



1.1.- ACOMETIDA, LINEAS GENERALES Y CUADROS ELECTRICOS

1.1.1 Ud. Modificación y adaptación del CUADRO GENERAL PROTECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN existente
del edificio para alojar en su interior las protecciones necesarias de las nuevas líneas de
alimentación a subcuadros de las plantas superiores, según esquema eléctrico,debidamente
conexionados.Construido según REBT. Medida la unidad totalmente montada, rotulada e
instalada en paramento vertical.

Total Ud.  ......: 1,000 743,16 743,16

1.1.2 Ud. SUBCUADRO PROTECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN (Subcuadro Planta) para local pública
concurrencia, compuesto por armario empotrado, con puerta y llavín, capacidad 72 módulos,
alojando en su interior protecciones según esquema eléctrico,debidamente
conexionados.Construido según REBT. Medida la unidad totalmente montada, rotulada e
instalada en paramento vertical.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Planta segunda
1 1,000Planta tercera
1 1,000Planta cuarta

3,000 3,000

Total Ud.  ......: 3,000 634,10 1.902,30

1.1.3 Ud. CUADRO SECUNDARIO AIRE ACONDICIONADO, DE PROTECCIÓN Y MANDO en planta
cubierta, formado por caja de doble aislamiento con grado protección IP-55 con puerta, de
superficie, de 72 elementos, embarrado de protección, interruptor magnetotérmico general y
resto de protecciones, según esquema unifilar adjunto, incluso toma 16 A de raíl, formado por
armario estanco. Medida la unidad terminada. Totalmente instalado y conexiondo.

Total Ud.  ......: 1,000 1.191,90 1.191,90

1.1.4 Ud. CUADRO GENERAL PROTECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN para recinto SAI en planta baja,  con
circuitos efectuados en canalizaciones independientes compuesto por armario de superficie,
con puerta, capacidad 24 módulos, alojando en su interior protecciones según esquema
eléctrico,debidamente conexionados.Construido según REBT. Medida la unidad totalmente
montada, rotulada einstalada en paramento vertical.

Total Ud.  ......: 1,000 455,87 455,87

1.1.5 Ud. CUADRO PROTECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN para recinto SAI en planta 3ª,  con circuitos
efectuados en canalizaciones independientes compuesto por armario de superficie, con
puerta, capacidad 36 módulos, alojando en su interior protecciones según esquema
eléctrico,debidamente conexionados.Construido según REBT. Medida la unidad totalmente
montada, rotulada einstalada en paramento vertical.

Total Ud.  ......: 1,000 452,86 452,86

1.1.6 Ml. LINEA ALIMENTACION a subcuadros trifásica en montaje empotrado, instalada con cuatro
cables unipolares de Cu (3F+N), de sección nominal 35 mm y un cable unipolar de Cu (TT) de
sección nominal 16 mm, aislamiento 0,6/1 kV tipo "afumex" UNE 21123, aislada bajo tubo
flexible COARRUGADO de Ø40.Grado de protección 5, incluso p.p.de registros cerco, tapa y
material de fijación; construida según REBT.Medida la longitud ejecutada desde el cuadro
hasta subcuadros de distribución.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 46,00 46,000Subcuadro Climatización

plantas superiores
46,000 46,000

Total Ml.  ......: 46,000 43,19 1.986,74

1.1.7 Ml. LINEA ALIMENTACION trifásica en montaje empotrado, instalada con cinco cables unipolares
de Cu (3F+N+T), de sección nominal 16 mm, aislamiento V-750 V tipo "afumex" UNE 21123,
aislada bajo tubo flexible COARRUGADO de Ø40.Grado de protección 5, incluso p.p.de
registros cerco, tapa y material de fijación; construida según REBT.Medida la longitud
ejecutada desde el cuadro hasta subcuadros de distribución.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 10,00 10,000Subcuadro general SAI

10,000 10,000

Total Ml.  ......: 10,000 30,63 306,30

Presupuesto parcial nº 1 INSTALACION ELECTRICA
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1.1.8 Ml. LINEA ALIMENTACION trifásica en montaje empotrado, instalada con cinco cables unipolares
de Cu (3F+N+T), de sección nominal 10 mm, aislamiento V-750 V tipo "afumex" UNE 21123,
aislada bajo tubo flexible COARRUGADO de Ø32.Grado de protección 5, incluso p.p.de
registros cerco, tapa y material de fijación; construida según REBT.Medida la longitud
ejecutada desde el cuadro hasta subcuadros de distribución.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 31,00 31,000Subcuadro Planta

Segunda
1 34,00 34,000Subcuadro Planta

Tercera
1 37,00 37,000Subcuadro Planta Cuarta

102,000 102,000

Total Ml.  ......: 102,000 25,88 2.639,76

1.1.9 Ml. LINEA ALIMENTACION trifásica en montaje empotrado, instalada con cinco cables unipolares
de Cu (3F+N+T), de sección nominal 6 mm, aislamiento V-750 V tipo "afumex" UNE 21123,
aislada bajo tubo flexible COARRUGADO de Ø25.Grado de protección 5, incluso p.p.de
registros cerco, tapa y material de fijación; construida según REBT.Medida la longitud
ejecutada desde el cuadro hasta subcuadros de distribución.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 30,00 30,000Subcuadro SAI en P3ª

30,000 30,000

Total Ml.  ......: 30,000 17,15 514,50

Total subcapítulo 1.1.- ACOMETIDA, LINEAS GENERALES Y CUADROS ELECTRICOS: 10.193,39

1.2.- INSTALACION INTERIOR OFICINAS

1.2.1 Ud. Punto de luz sencillo montaje empotrado con salida para un punto de luz, p.p.de línea
formada por conductor de Cu de 750 v.de sección 1.5 mm² tipo "afumex", aislados con tubo
flexible corrugado de Ø16mm, incluso mecanismo de maniobra con marco calidad estándar,
caja de derivación y elementos de conexión. Construido según REBT, totalmente montado e
instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,00 9,000Sala trabajo 1
2 3,00 6,000Despacho 1
2 3,00 6,000Sala Trabajo 2
1 3,00 3,000Archivo 
1 3,00 3,000Telecomunicaciones 
2 3,00 6,000Lavabo hombres 
1 3,00 3,000Limpieza 
2 3,00 6,000Despacho 2 
1 3,00 3,000Paso 
2 3,00 6,000Despacho 3 
4 3,00 12,000Despacho 4 
2 3,00 6,000Despacho 5 
2 3,00 6,000Vestíbulo

75,000 75,000

Total Ud.  ......: 75,000 37,27 2.795,25

1.2.2 Ud. Punto de luz conmutado montaje empotrado con p.p.de línea formada por conductor de Cu de
750 v.de sección 1.5 mm² tipo "afumex", aislados con tubo flexible corrugado de Ø16mm,
incluso mecanismos de maniobra con marco calidad estándar, caja de derivación y elementos
de conexión. Construido según REBT, totalmente montado e instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 3,00 3,000Paso 
1 3,00 3,000Vestíbulo

6,000 6,000

Total Ud.  ......: 6,000 49,22 295,32

1.2.3 Ud. Salida para punto de luz adicional en montaje empotrado, con p.p.de línea formada por
conductor de Cu de 750 v.de sección 1.5 mm² tipo "afumex", aislados con tubo flexible
corrugado de Ø16mm, incluso  caja de derivación y elementos de conexión. Construido según
REBT, totalmente montado e instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 3,00 6,000Sala trabajo 1 
5 3,00 15,000Despacho 1 

(Continúa...)

Presupuesto parcial nº 1 INSTALACION ELECTRICA
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

Instalaciones Plantas 2ª, 3ª y 4ª Edificio de Oficinas "Can Bauçà" Página 2
136710/0006 20/12/2017

C.V.E.:134afbf609764d0d8d8ea819171b5034



1.2.3 Ud. SALIDA PUNTO LUZ MONTAJE EMPOTRADO (Continuación...)
10 3,00 30,000Sala trabajo 2 
1 3,00 3,000Sala técnica
2 3,00 6,000Lavabo hombres 
6 3,00 18,000Paso 
8 3,00 24,000Vestíbulo distribuidor
2 3,00 6,000Lavabo mujeres

adaptado 
3 3,00 9,000Despacho 2 
3 3,00 9,000Despacho 3 
5 3,00 15,000Despacho 4 
3 3,00 9,000Despacho 5 

150,000 150,000

Total Ud.  ......: 150,000 9,63 1.444,50

1.2.4 Ml. LINEA ALIMENTACION monofásica en montaje empotrado, instalada con tres cables
unipolares de Cu (F+N+T), de sección nominal 1,5 mm, aislamiento V-750 V tipo "afumex" UNE
21123, aislada bajo tubo flexible COARRUGADO de Ø25.Grado de protección 5, incluso p.p.de
registros cerco, tapa y material de fijación; construida según REBT.Medida la longitud
ejecutada desde el cuadro hasta subcuadros de distribución.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 100,00 300,000Interconexión Unidades

Climatización
300,000 300,000

Total Ml.  ......: 300,000 6,91 2.073,00

1.2.5 Ml. LINEA ALIMENTACION monofásica en montaje empotrado, instalada con tres cables
unipolares de Cu (F+N+T), de sección nominal 2,5 mm, aislamiento V-750 V tipo "afumex" UNE
21123, aislada bajo tubo flexible COARRUGADO de Ø25.Grado de protección 5, incluso p.p.de
registros cerco, tapa y material de fijación; construida según REBT.Medida la longitud
ejecutada desde el cuadro hasta subcuadros de distribución.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 72,00 216,000Interconexión Unidades

Climatización
3 18,00 54,000Recuperador de Calor 1
3 8,00 24,000Recuperador de Calor 2
3 3,00 9,000Recuperador de Calor 3

303,000 303,000

Total Ml.  ......: 303,000 8,17 2.475,51

1.2.6 Ml. LINEA ALIMENTACIÓN trifásica montaje estanco para exteriores (IP44), en superficie,
instalada con cable de cobre aislamiento 0,6/1 kV tipo "afumex", formada por cinco
conductores de 6 mm² (3F+N+T) de sección nominal, UNE 21123, en montaje en superficie
bajo tubo protección de Ø25 mm, incluso caja de derivación y elementos de conexión;
construido según REBT .Medida la unidad ejecutada desde el cuadro general hasta
subcuadro.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 9,00 9,000Unidad exterior A/C

planta 2ª
1 7,00 7,000Unidad exterior A/C

planta 3ª
1 5,00 5,000Unidad exterior A/C

planta 4ª
21,000 21,000

Total Ml.  ......: 21,000 21,37 448,77

1.2.7 Ud. Toma de corriente empotrada auxiliar de 16 A con toma de tierra lateral Schuko, instalada con
cable de cobre de 2,5 mm² de sección nominal tipo "afumex", empotrado y aislado bajo tubo
flexible coarrugado de D=20 mm, incluso mecanismos marca SIMON serie 31 o similar, p.p.de
cajas de derivación y pequeño material, totalmente montada e instalada, según REBT.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 3,00 6,000Sala Trabajo 2 
1 3,00 3,000Archivo 
1 3,00 3,000Sala técnica
1 3,00 3,000Lavabo hombres 
1 3,00 3,000Limpieza 

(Continúa...)
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1.2.7 Ud. T.CORR.16A+T/2,5mm² (Continuación...)
1 3,00 3,000Lavabo mujeres

adaptado 
2 3,00 6,000Vestíbulo 
1 3,00 3,000Paso 
1 1,000Termo ACS

31,000 31,000

Total Ud.  ......: 31,000 39,08 1.211,48

1.2.8 Ud Puesto de trabajo formado por caja de empotrar con capacidad para 4 enchufes con toma de
tierra lateral Schuko de 16 Amp. (2 tomas aux. color blanco y 2 tomas SAI color rojo) más 2
tomas RJ-45 FT) para voz y datos. Incluyendo parte proporcinal de línea eléctrica de 2*2,5
mm2+TT aislamiento 750 V para circuito tomas auxiliares (desde tomas hasta subcuadro de
planta) y línea eléctrica de 2*2,5 mm2+TT aislamiento 750 V circuito tomas SAI (desde tomas
hasta subcuadro SAI). Parte proporcional de cable MNC apantallado de 4 P Categoría 5/6.
Instalado en interior de conductos en montaje empotrado en obra. Totalmente conexionado y
funcionando.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,00 9,000Sala trabajo 1 
4 3,00 12,000Despacho 1
7 3,00 21,000Sala trabajo 2 
2 3,00 6,000Vestíbulo 
2 3,00 6,000Despacho 2
2 3,00 6,000Despacho 3 
3 3,00 9,000Despacho 4 
2 3,00 6,000Despacho 5 

75,000 75,000

Total Ud  ......: 75,000 144,80 10.860,00

1.2.9 Ud. PUNTO DE TIMBRE para avisos en baños de minusválidos, instalado con cable de cobre
aislamiento 750V formado por dos conductores de 1,5mm² de sección nominal tipo "afumex",
empotrados y aislados con tubo FLEXIBLE COARRUGADO de D=16mm y grado de protección
5, incluso zumbador 220V y mecanismo pulsador LEGRAND serie MOSAIC o similar, con
marco, de conexión rápida,caja de derivación empotrada y elementos de conexión, construido
según REBT . Totalmente instalado y comprobado su funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 3,00 3,000Lavabo adaptado

3,000 3,000

Total Ud.  ......: 3,000 55,53 166,59

Total subcapítulo 1.2.- INSTALACION INTERIOR OFICINAS: 21.770,42

1.3.- RECEPTORES ILUMINACIÓN

1.3.1 Ud. PUNTO LUZ EMERGENCIA de 70 Lúm. en montaje empotrado, incluyendo aparato autónomo,
UNE 20-062-73 instalado con cable de cobre aislamiento 750V tipo "afumex" formado por tres
conductores (F+N+T) de 1,5mm² de sección nominal, UNE 21123, aislado con tubo FLEXIBLE
COARRUGADO de D16mm.Construido según REBT .Medida la unidad terminada entre dos
puntos

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 3,00 3,000Archivo
1 3,00 3,000Sala Técnica
1 3,00 3,000Lavabo hombres 
1 3,00 3,000Limpieza 
1 3,00 3,000Lavabo mujeres

adaptado 
15,000 15,000

Total Ud.  ......: 15,000 80,55 1.208,25

1.3.2 Ud. PUNTO LUZ EMERGENCIA de 240 Lúm. en montaje empotrado, incluyendo aparato autónomo,
UNE 20-062-73 instalado con cable de cobre aislamiento 750V tipo "afumex" formado por tres
conductores (F+N+T) de 1,5mm² de sección nominal, UNE 21123, aislado con tubo FLEXIBLE
COARRUGADO de D16mm.Construido según REBT .Medida la unidad terminada entre dos
puntos

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 3,00 3,000Despacho 1 
2 3,00 6,000Sala trabajo 2 

(Continúa...)
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1.3.2 Ud. P.LUZ EMERG.240 Lúm.Montaje empotrado (Continuación...)
1 3,00 3,000Paso 
3 3,00 9,000Vestíbulo y Distribuidor
1 3,00 3,000Sala trabajo 1 
1 3,00 3,000Despacho 2 
1 3,00 3,000Despacho 3 
1 3,00 3,000Despacho 4 
1 3,00 3,000Despacho 5 

36,000 36,000

Total Ud.  ......: 36,000 91,85 3.306,60

1.3.3 Ud. Foco empotrable (Downlight baja luminancia) con tecnología LED de 13 W, 500 lumens color
3100, óptica concentrada diámetro 10cm, en aluminio de fundición a presión y reflector de
aluminio. Marcado CE. Incluye suministro, parte proporcional de replanteo, sistema de
fijación, pequeño material y conexionado. Totalmente instalado y funcionando.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,00 9,000Sala Trabajo 1 
4 3,00 12,000Despacho 1 
8 3,00 24,000Sala Trabajo 2 
4 3,00 12,000Lavabo hombres 
1 3,00 3,000Limpieza 
3 3,00 9,000Lavabo mujeres

adaptado 
69,000 69,000

Total Ud.  ......: 69,000 40,87 2.820,03

1.3.4 Ud. Foco empotrable (Downlight baja luminancia) con tecnología LED de 15,5 W, 1.000 lumens
color 3100, óptica abierta diámetro 10cm, en aluminio de fundición a presión y reflector de
aluminio. Marcado CE. Incluye suministro, parte proporcional de replanteo, sistema de
fijación, pequeño material y conexionado. Totalmente instalado y funcionando.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
7 3,00 21,000Paso 
4 3,00 12,000Despacho 2 

10 3,00 30,000Vestíbulo y distribuidor
4 3,00 12,000Despacho 3 
7 3,00 21,000Despacho 4 
4 3,00 12,000Despacho 5 

108,000 108,000

Total Ud.  ......: 108,000 34,75 3.753,00

1.3.5 Ud. Pantalla suspendida de tecnologia LED y 4100 lumens color 4000K, con eficiencia energética >
90lum/W. Óptica de microlente de acrilato transparente. Marcado CE. Carcasa exterior de
aluminio 134x240x5cm. Incluye suministro, parte proporcional de replanteo, sistema de
fijación suspendida, pequeño material y conexionado. Totalmente instalado y funcionando.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 3,00 6,000Sala Trabajo 1 
3 3,00 9,000Despacho 1 
6 3,00 18,000Sala Trabajo 2 
1 3,00 3,000Despacho 2 
1 3,00 3,000Vestíbulo 
1 3,00 3,000Despacho 3 
2 3,00 6,000Despacho 4 
1 3,00 3,000Despacho 5 

51,000 51,000

Total Ud.  ......: 51,000 198,40 10.118,40

1.3.6 Ud. Pantalla adosada a techo de fluorescencia 1x58w y 4800 lumens color 4000K, óptica con flujo
superior e inferior. Marcado CE. Incluye suministro, parte proporcional de replanteo, sistema
de fijación adosado a techo, pequeño material y conexionado. Totalmente instalado y
funcionando.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 3,00 3,000Archivo 
2 3,00 6,000Sala Técnica

9,000 9,000

Total Ud.  ......: 9,000 55,55 499,95
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1.3.7 Ud. Aplique para exteriores diámetro 17cm y altura 25cm. Acabado exterior de aleación de
aluminio con protección de pintura acrílica resistente a los rayos UV. Lámpara de descarga
HM 35w, con  cristal protector.  Grado de protección mínimo IP44. Marcado CE. Incluye
suministro, parte proporcional de replanteo, sistema de fijación exterior a pared, pequeño
material y conexionado. Totalmente instalado y funcionando.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 3,00 6,000Patio Interior

6,000 6,000

Total Ud.  ......: 6,000 92,19 553,14

Total subcapítulo 1.3.- RECEPTORES ILUMINACIÓN: 22.259,37

Total presupuesto parcial nº 1 INSTALACION ELECTRICA : 54.223,18

Presupuesto parcial nº 1 INSTALACION ELECTRICA
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

Instalaciones Plantas 2ª, 3ª y 4ª Edificio de Oficinas "Can Bauçà" Página 6
136710/0006 20/12/2017

C.V.E.:134afbf609764d0d8d8ea819171b5034



2.1.- MAQUINARIA Y EQUIPOS

2.1.1 Ud. Unidad exterior VRV Bomba de Calor, compresores Swing Inverter y temperatura de
regrigerante variable. Capacidad frigorífica/calorífica nominal: 33,5/37,5 KW. EER=3,73,
COP=4,12, SEER=6,96. Dimensiones 1.685x930x765 mm, 268 kg, 400 V. Longitud máxima 165
m, diferencia nivel máx. 90 m. Refrigerante R410A. Marca Daikin mod. RXYQ12T o similar. 
Incluye relleno de circuitos con refrigerante, elementos antivibratorios y de fijación, taladros
en muros y pasamuros, incluso kit hidráulico, conexiones a la red de conductos, fontanería,
desagües y electricidad, totalmente instalado s/RITE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Unidad planta segunda
1 1,000Unidad planta tercera
1 1,000Unidad planta cuarta

3,000 3,000

Total Ud.  ......: 3,000 10.884,09 32.652,27

2.1.2 Ud. Unidad interior de conductos VRV Inverter Bomba de Calor sin envolvente, con una capacidad
frigorífica nominal de 9,0 KW y potencia calorífica nominal de 10,0 KW, con refrigerante
R410A. Marca Daikin modelo FXSQ80A o similar, instalación en techo, i/conexionado y
prefijación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Sala Trabajo 2 P2
1 1,000Sala Trabajo 2 P3
1 1,000Sala Trabajo 2 P4

3,000 3,000

Total Ud.  ......: 3,000 1.557,11 4.671,33

2.1.3 Ud. Unidad interior de conductos VRV Inverter Bomba de Calor sin envolvente, de baja silueta,
con una capacidad frigorífica nominal de 5,6 KW y potencia calorífica nominal de 6,3 KW, con
refrigerante R410A. Marca Daikin modelo FXSQ50A o similar, instalación en techo,
i/conexionado y prefijación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Despacho 1 P2
1 1,000Despacho 1  P3
1 1,000Despacho 1  P4

3,000 3,000

Total Ud.  ......: 3,000 1.309,91 3.929,73

2.1.4 Ud. Unidad interior de conductos VRV Inverter Bomba de Calor sin envolvente, de baja silueta,
con una capacidad frigorífica nominal de 3,6 KW y potencia calorífica nominal de 4,0 KW, con
refrigerante R410A. Marca Daikin modelo FXSQ32A o similar, instalación en techo,
i/conexionado y prefijación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Sala Trabajo 1 P2
1 1,000Sala Trabajo 1 P3
1 1,000Sala Trabajo 1 P4

3,000 3,000

Total Ud.  ......: 3,000 1.219,27 3.657,81

2.1.5 Ud. Unidad interior tipo cassette VRV Inverter Bomba de Calor con panel decorativo, con una
capacidad frigorífica nominal de 3,6 KW y potencia calorífica nominal de 4,0 KW, con
refrigerante R410A. Marca Daikin modelo FXZQ32A o similar, instalación en techo,
i/conexionado y prefijación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000Vestíbulo P2
2 2,000Vestíbulo P3
2 2,000Vestíbulo P4
1 1,000Despacho 2 P2
1 1,000Despacho 2 P3
1 1,000Despacho 2 P4
1 1,000Despacho 4 P2
1 1,000Despacho 4 P3
1 1,000Despacho 4 P4

12,000 12,000

Total Ud.  ......: 12,000 1.328,00 15.936,00
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2.1.6 Ud. Unidad interior tipo cassette VRV Inverter Bomba de Calor con panel decorativo, con una
capacidad frigorífica nominal de 2,8 KW y potencia calorífica nominal de 3,2 KW, con
refrigerante R410A. Marca Daikin modelo FXZQ25A o similar, instalación en techo,
i/conexionado y prefijación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Despacho 3 P2
1 1,000Despacho 3 P3
1 1,000Despacho 3 P4
1 1,000Despacho 5 P2
1 1,000Despacho 5 P3
1 1,000Despacho 5 P4

6,000 6,000

Total Ud.  ......: 6,000 1.308,43 7.850,58

2.1.7 Ud. Unidad de Renovación de Aire con Recuperación de Entálpica de Calor para instalación
horizontal tipo Daikin modelo VAM350FC o similar. Ventiladores de impulsión/extracción con
caudal de aire 350 m3/h. Eficacia de intercambio de temperatura mínima del 74% y eficacia
entálpica mínima del 61%. Con capacidad para colocación de filtros de aire tipo F6+F8 en aire
de aportación. Incluye filtro previo F6 y filtro final F8.  Dimensiones máximas
AltoxAnchoxFondo 301x828x816. Instalación en techo, i/conexionado y prefijación. Incluso
pequeño material, mano de obra montaje y transporte materiales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Zona vestíbulo y

despachos P2
1 1,000Zona vestíbulo y

despachos P3
1 1,000Zona vestíbulo y

despachos P4
1 1,000Despacho 1 y Sala

Trabajo 1 P2
1 1,000Despacho 1 y Sala

Trabajo 1 P3
1 1,000Despacho 1 y Sala

Trabajo 1 P4
1 1,000Sala Trabajo 2 P2
1 1,000Sala Trabajo 2 P3
1 1,000Sala Trabajo 2 P4

9,000 9,000

Total Ud.  ......: 9,000 1.567,00 14.103,00

Total subcapítulo 2.1.- MAQUINARIA Y EQUIPOS: 82.800,72

2.2.- CANALIZACIONES Y CONEXIONES

2.2.1 Ml. Canalización de cobre para refrigeración con aislamiento en instalación empotrada, formada
por un tubo de de cobre de diámetro 1/2"x0,8 y un tubo dobre de diámetro 1 1/8"x1,0 con
doble aislamiento con coquilla aislante de e=19 mm de acuerdo con RITE. Incluso grapas y
piezas de sujección, pequeño material y demás accesorios, así como coquilla metálica de
protección en instalación vista exterior, unión por soldadura por capilaridad, totalmente
instalada según normativa vigente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 40,00 40,000P2 Tramo A-B
1 39,00 39,000P3 Tramo A-B
1 38,00 38,000P4 Tramo A-B

117,000 117,000

Total Ml.  ......: 117,000 30,89 3.614,13

2.2.2 Ml. Canalización de cobre para refrigeración con aislamiento en instalación empotrada, formada
por un tubo de de cobre de diámetro 3/8"x0,8 y un tubo dobre de diámetro 5/8"x1,0 con doble
aislamiento con coquilla aislante de e=19 mm de acuerdo con RITE. Incluso grapas y piezas
de sujección, pequeño material  y demás accesorios, unión por soldadura por capilaridad,
totalmente instalada según normativa vigente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 4,00 12,000Tramo B-C
3 1,00 3,000Tramo C-E
3 5,00 15,000Tramo E-G
3 6,00 18,000Tramo G-I

(Continúa...)
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2.2.2 Ml. TUBERIA COBRE CLIMATIZACION 3/8" 5/8" (Continuación...)
3 4,00 12,000Tramo I-K
3 14,00 42,000Tramo N-P
3 2,00 6,000Tramo N-O

108,000 108,000

Total Ml.  ......: 108,000 18,04 1.948,32

2.2.3 Ml. Canalización de cobre para refrigeración con aislamiento en instalación empotrada, formada
por un tubo de de cobre de diámetro 3/8"x0,8 y un tubo dobre de diámetro 3/4"x1,0 con doble
aislamiento con coquilla aislante de e=19 mm de acuerdo con RITE. Incluso grapas y piezas
de sujección, pequeño material  y demás accesorios, unión por soldadura por capilaridad,
totalmente instalada según normativa vigente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 6,00 18,000Tramo B-N

18,000 18,000

Total Ml.  ......: 18,000 23,26 418,68

2.2.4 Ml. Canalización de cobre para refrigeración con aislamiento en instalación empotrada, formada
por un tubo de de cobre de diámetro 1/4"x0,8 y un tubo dobre de diámetro 1/2"x0,8 con doble
aislamiento con coquilla aislante de e=19 mm de acuerdo con RITE. Incluso grapas y piezas
de sujección, pequeño material  y demás accesorios, unión por soldadura por capilaridad,
totalmente instalada según normativa vigente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,00 9,000Tramo C-D
3 1,00 3,000Tramo E-F
3 1,00 3,000Tramo G-H
3 1,00 3,000Tramo I-J
3 1,00 3,000Tramo K-L
3 5,00 15,000Tramo K-M
3 2,00 6,000Tramo P-Q
3 3,00 9,000Tramo Q-R

51,000 51,000

Total Ml.  ......: 51,000 13,71 699,21

2.2.5 Ud. Juego derivación Refnet para VRV Inverter con refrigerante R410A tipo Daikin mod.
KHRQ22M64T o similar, totalmente instalado en montaje empotrado en obra y conexionado a
tubería refrigerante de cobre.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Sistema planta segunda
1 1,000Sistema planta tercera
1 1,000Sistema planta cuarta

3,000 3,000

Total Ud.  ......: 3,000 188,87 566,61

2.2.6 Ud. Juego derivación Refnet para VRV Inverter con refrigerante R410A tipo Daikin mod.
KHRQ22M20T o similar, totalmente instalado en montaje empotrado en obra y conexionado a
tubería refrigerante de cobre.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
7 7,000Sistema planta segunda
7 7,000Sistema planta tercera
7 7,000Sistema planta cuarta

21,000 21,000

Total Ud.  ......: 21,000 126,06 2.647,26

2.2.7 Ud. Desagüe para condensados unidad interior aire acondicionado, con tubería de PVC de tipo
TERRAIN o similar de D=40 mm, incluso sifón individual y piezas especiales, instalado en
interior caja registable y accesible; las tuberías estarán dotadas de tapón para evitar
transmisión de olores. Totalmente instalado y conexionado sobre red general saneamiento
plantas inferiores.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000Unidades Exteriores
9 9,000Unidades Interiores P2
9 9,000Unidades Interiores P3
9 9,000Unidades Interiores P4

30,000 30,000
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Total Ud.  ......: 30,000 42,04 1.261,20

Total subcapítulo 2.2.- CANALIZACIONES Y CONEXIONES: 11.155,41

2.3.- CONDUCTOS DE AIRE

2.3.1 M². Canalización de aire realizado con fibra de vidrio Climaver de 25 mm., i/embocaduras,
derivaciones, elementos de fijación y piezas especiales, S/NTE-ICI-22. Incluso recortes en
montaje, mano de obra y transporte materiales. Totalmente instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 2,00 6,000Sala trabajo 1 impulsión
3 2,30 6,900Sala trabajo 1 retorno
3 5,50 16,500Despacho 1 impulsión
3 1,50 4,500Despacho 1 retorno
3 18,00 54,000Sala trabajo 2 impulsión
3 6,20 18,600Sala trabajo 2 retorno

106,500 106,500

Total M².  ......: 106,500 39,02 4.155,63

2.3.2 Ml. Conducto ventilación compuesto de tubería rígida de PVC, diámetro 160 mm, para ventilación
y aportación de aire exterior, instalación empotrada en falso techo o huecos de la
construcción, i/curvas, reducciones y elementos de sujeción.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 8,00 24,000Recuperador calor

despacho 1 y sala trabajo
1

3 18,00 54,000Recuperador calor sala
trabajo 2

3 78,00 234,000Recuperador calor
vestíbulo y despachos

312,000 312,000

Total Ml.  ......: 312,000 12,36 3.856,32

2.3.3 Ud. Rejilla de impulsión/Retorno de SIMPLE deflexión HORIZONTAL SIN regulador de aluminio
anodizado blanco de 400x150mm, incluido marco de montaje.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 4,00 12,000Impulsión Sala Trabajo 2

12,000 12,000

Total Ud.  ......: 12,000 28,59 343,08

2.3.4 Ud. Rejilla de impulsión/Retorno de SIMPLE deflexión HORIZONTAL SIN regulador de aluminio
anodizado blanco de 350x150mm, incluido marco de montaje.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,00 9,000Impulsión Despacho 1 
3 2,00 6,000Impulsión Sala Trabajo 1

15,000 15,000

Total Ud.  ......: 15,000 24,87 373,05

2.3.5 Ud. Rejilla de impulsión/Retorno de SIMPLE deflexión CON regulador de caudal de aire, de
aluminio anodizado blanco de 200x200mm, incluido marco de montaje. Totalmente instalada,
conectada y regulada

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 6,00 18,000Recuperador Calor

Impulsión 
3 8,00 24,000Recuperador Calor

Retorno 
42,000 42,000

Total Ud.  ......: 42,000 27,60 1.159,20

2.3.6 Ud. Rejilla de impulsión/Retorno de SIMPLE deflexión HORIZONTAL SIN regulador de aluminio
anodizado blanco de 200x300mm, incluido marco de montaje.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 1,00 3,000Retorno sala trabajo 2 

3,000 3,000

Total Ud.  ......: 3,000 23,54 70,62
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2.3.7 Ud. Rejilla de impulsión/Retorno de SIMPLE deflexión HORIZONTAL SIN regulador de aluminio
anodizado blanco de 800x150mm, incluido marco de montaje.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 1,00 3,000Retorno Sala Trabajo 1 

3,000 3,000

Total Ud.  ......: 3,000 71,73 215,19

2.3.8 Ud. Rejilla de retorno tipo MADEL modelo DMT-AR o similar, de 1.000x200mm de lamas fijas
VERTICALES inclinadas 45º, construida en aluminio extruido, CON regulador de caudal,
incluso marco metálico de montaje, totalmente instalada

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 1,00 3,000Retorno Sala Trabajo 2 

3,000 3,000

Total Ud.  ......: 3,000 58,04 174,12

2.3.9 Ud. Rejilla de toma de aire exterior, en aluminio extruido con junta en la parte posterior del marco
para un sellado estanco, tipo MADEL modelo DMT-X 200x500 o similar, totalmente instalada,
incluso parte proporcional de pequeño material y accesorios.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,00 9,000Recuperadores de calor 

9,000 9,000

Total Ud.  ......: 9,000 83,24 749,16

Total subcapítulo 2.3.- CONDUCTOS DE AIRE: 11.096,37

2.4.- TERMOSTATOS Y MANIOBRAS

2.4.1 Ud. Control multifunción por cable con termostato para instalación climatización con 3
programaciones distintas, tipo Daikin BRC1H51W o similar.  Instalado a 230 v., i/p.p. de
cableado, cajas de registro y conexionado de cables.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
9 9,000Planta segunda
9 9,000Planta tercera
9 9,000Planta cuarta

27,000 27,000

Total Ud.  ......: 27,000 138,35 3.735,45

2.4.2 Ud. Control remoto por cable para equipo de ventilación con recuperación de calor, tipo Daikin
BRC301B61 o similar.  Instalado a 230 v., i/p.p. de cableado, cajas de registro y conexionado
de cables.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000Planta segunda
3 3,000Planta tercera
3 3,000Planta cuarta

9,000 9,000

Total Ud.  ......: 9,000 184,41 1.659,69

2.4.3 Ud. Pre-Instalación de Control Centralizado para Climatización, con capacidad para controlar
hasta 64 unidades interiores y 10 unidades exteriores de VRV, tipo Daikin I-Controller IC-64N o
similar.  Inlcuye tubos flexibles en instalación empotrada para cableado, armario para
instalación control y pequeño material.

Total Ud.  ......: 1,000 80,69 80,69

Total subcapítulo 2.4.- TERMOSTATOS Y MANIOBRAS: 5.475,83

Total presupuesto parcial nº 2 INSTALACION CLIMATIZACION : 110.528,33
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3.1 Ud. Pulsador de alarma en caja tipo rompase en caso de incendio con tapa que lleva inscrita la
frase "ROMPASE EN CASO DE INCENDIO", colocado en pared, con p.p.de línea formada por
conductor de Cu con aislamiento de silicona de 3x1x1 mm² en canalización de tubo
empotrado de D=13mm, instalado y funcionando.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000Planta segunda
2 2,000Planta tercera
2 2,000Planta cuarta

6,000 6,000

Total Ud.  ......: 6,000 65,74 394,44

3.2 Ud. Detector óptico de humos tipo Kilsen mod. KL731A o similar colocado en techo en montaje
superficie, con p.p.de línea formada por conductor de Cu tipo Kilsen KAL 51A o similar en
canalización de tubo visto de D=20mm, totalmente instalado y funcionando.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
13 13,000Planta segunda
13 13,000Planta tercera
13 13,000Planta cuarta

39,000 39,000

Total Ud.  ......: 39,000 104,00 4.056,00

3.3 Ud. Indicador de alarmas de fuego óptico-acústico, tipo lanzadestellos, con posibilidad de
variación de volúmen de una potencia máxima de 85 dB, con caja accesoria de montaje,
instalado y comprobado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000Planta segunda
2 2,000Planta tercera
2 2,000Planta cuarta

6,000 6,000

Total Ud.  ......: 6,000 111,43 668,58

3.4 Ud. Extintor portátil de polvo químico seco contra fuego ABC, de 6 Kg, eficacia 21A-113B, marca
AÉRO-FEU o similar, con soporte, manómetro y manguera con difusor según norma
UNE-23110 y NTE IPF-38, totalmente instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000Planta segunda
2 2,000Planta tercera
2 2,000Planta cuarta

6,000 6,000

Total Ud.  ......: 6,000 71,27 427,62

3.5 Ud. Extintor portátil de nieve carbónica (CO2), contra fuego B y E, de 5 Kg, eficacia 34B, marca
Aéro-Feu o similar, con soporte, manómetro y manguera con difusor según norma UNE-23110
y NTE IPF-38, totalmente instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Planta segunda
1 1,000Planta tercera
1 1,000Planta cuarta

3,000 3,000

Total Ud.  ......: 3,000 104,69 314,07

3.6 Ud. Placa de señalización de evacuación y salidas de emergencia en aluminio luminiscente
tamaño 297x210 mm, totalmente colocada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000Planta segunda
6 6,000Planta tercera
6 6,000Planta cuarta

18,000 18,000

Total Ud.  ......: 18,000 10,99 197,82

3.7 Ud. Placa de señalización de elementos de extinción de incendios de 250x200 mm. en aluminio,
totalmente colocada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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2 3,00 6,000Pulsador 
2 3,00 6,000BIE's 
3 3,00 9,000Extintor 

21,000 21,000

Total Ud.  ......: 21,000 8,55 179,55

Total presupuesto parcial nº 3 INSTALACION CONTRA INCENDIOS : 6.238,08
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4.1.- DISTRIBUCIÓN Y COLECTORES

4.1.1 Ml. Canalización para distribución de agua fría en tubería de polietileno alimentario de diámetro
40 mm, con p.p. de piezas especiales y pequeño material, totalmente instalada según
normativa vigente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 36,00 36,000Montante a aseos

mujeres
1 28,00 28,000Montante a aseos

hombres y limpieza
64,000 64,000

Total Ml.  ......: 64,000 7,37 471,68

4.1.2 Ml. Canalización para distribución de agua fría en tubería de polietileno alimentario de diámetro
25 mm, con p.p. de piezas especiales y pequeño material, totalmente instalada según
normativa vigente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 5,00 5,000Alimentación Termo ACS

5,000 5,000

Total Ml.  ......: 5,000 6,45 32,25

4.1.3 Ml. Canalización para distribución ida/retorno de agua caliente en tubería de polietileno
alimentario de diámetro 25 mm, con p.p. de piezas especiales y pequeño material,
calorifugada con coquilla rígida, totalmente instalada según normativa vigente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 14,00 14,000Montante a aseos

mujeres
1 14,00 14,000Montante a aseos

hombres y limpieza
28,000 28,000

Total Ml.  ......: 28,000 14,23 398,44

4.1.4 Ml. Canalización para distribución de agua fría en tubería de polietileno alimentario de diámetro
20 mm, con p.p. de piezas especiales y pequeño material, totalmente instalada según
normativa vigente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 1,00 3,000Alimentación colector

aseo mujeres
3 1,00 3,000Alimentación colector

aseo hombres
3 1,00 3,000Alimentación colector

limpieza
9,000 9,000

Total Ml.  ......: 9,000 5,57 50,13

4.1.5 Ml. Canalización para distribución ida/retorno de agua caliente en tubería de polietileno
alimentario de diámetro 20 mm, con p.p. de piezas especiales y pequeño material,
calorifugada con coquilla rígida, totalmente instalada según normativa vigente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 1,00 3,000Alimentación colector

aseo mujeres
3 1,00 3,000Alimentación colector

aseo hombres
3 1,00 3,000Alimentación colector

limpieza
9,000 9,000

Total Ml.  ......: 9,000 14,09 126,81

4.1.6 Ud. Instalación colector fontanería realizada con colector de acero para conexión de hasta 6
salidas independientes en instalación de principio en planta baja para alimentación de la
instalación existente y de las plantas superiores. Con salidas de 25 o 40 mm para conexión de
tubería de polietileno alimentario (10 kg/cm2), con p.p. de accesorios del mismo material o
metálicos en transición y protección con tubo corrugado según normativa vigente, totalmente
instalada y probada a 20 Kg/cm². de presión.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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1 1,000Instalación principio
planta baja

1,000 1,000

Total Ud.  ......: 1,000 193,83 193,83

4.1.7 Ud. Instalación colector fontanería realizada con colector de latón para conexión de hasta 2
salidas independientes a cada uno de los elementos a alimentar. Con salidas de 15, 20 o 25
mm para conexión de tubería de polietileno alimentario (10 kg/cm2), con p.p. de accesorios
del mismo material o metálicos en transición y protección con tubo corrugado según
normativa vigente, totalmente instalada y probada a 20 Kg/cm². de presión.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 3,00 3,000Agua Caliente Limpieza
1 3,00 3,000Agua Fria Limpieza
1 3,00 3,000Agua Caliente Aseo

Hombres
1 3,00 3,000Agua Caliente Aseo

Mujeres
1 3,00 3,000Agua Fria Aseo Mujeres

15,000 15,000

Total Ud.  ......: 15,000 122,43 1.836,45

4.1.8 Ud. Instalación colector fontanería realizada con colector de latón para conexión de hasta 3
salidas independientes a cada uno de los elementos a alimentar. Con salidas de 15, 20 o 25
mm para conexión de tubería de polietileno alimentario (10 kg/cm2), con p.p. de accesorios
del mismo material o metálicos en transición y protección con tubo corrugado según
normativa vigente, totalmente instalada y probada a 20 Kg/cm². de presión.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 3,00 3,000Agua Fria Aseo Hombres

3,000 3,000

Total Ud.  ......: 3,000 123,24 369,72

4.1.9 Ud. Instalación fontanería agua fría para alimentación inodoros/urinarios, realizada con tubería de
Polietileno Alimentario (10 kg/cm2), con p.p. de accesorios del mismo material o metálicos en
transición y protección con tubo corrugado o aislamiento según normativa vigente, con llaves
de escuadra, totalmente instalada y probada a 20 Kg/cm². de presión.Medida la unidad desde
colector hasta punto consumo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000Planta segunda
3 3,000Planta tercera
3 3,000Planta cuarta

9,000 9,000

Total Ud.  ......: 9,000 30,42 273,78

4.1.10 Ud. Instalación fontanería agua fría para alimentación lavabos, realizada con tubería de Polietileno
Alimentario (10 kg/cm2), con p.p. de accesorios del mismo material o metálicos en transición y
protección con tubo corrugado o aislamiento según normativa vigente, con llaves de
escuadra, totalmente instalada y probada a 20 Kg/cm². de presión.Medida la unidad desde
colector hasta punto consumo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Limpieza P2
1 1,000Limpieza P3
1 1,000Limpieza P4

3,000 3,000

Total Ud.  ......: 3,000 28,72 86,16

4.1.11 Ud. Instalación fontanería agua fría y caliente para alimentación lavabos, realizada con tubería de
Polietileno Alimentario (10 kg/cm2), con p.p. de accesorios del mismo material o metálicos en
transición y protección con aislamiento según normativa vigente. Totalmente instalada y
probada a 20 Kg/cm². de presión.Medida la unidad desde colector hasta punto consumo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000Planta segunda
2 2,000Planta tercera
2 2,000Planta cuarta

6,000 6,000

Total Ud.  ......: 6,000 63,26 379,56
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4.1.12 Ud. Termo eléctrico de 50 l. con termostato indicador de temperatura y llave de seguridad de 3/4",
totalmente instalado, sin toma eléctrica.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000En cuarto limpieza planta

3ª
1,000 1,000

Total Ud.  ......: 1,000 244,71 244,71

Total subcapítulo 4.1.- DISTRIBUCIÓN Y COLECTORES: 4.463,52

4.2.- SANITARIOS Y GRIFERIAS

4.2.1 Ud. Inodoro especial para minusválidos de tanque bajo y de porcelana vitrificada blanca, fijado al
suelo mediante 4 puntos de anclaje, dotado de asiento ergonómico abierto por delante y tapa
blancos, y cisterna con mando neumático. Incluso parte proporcional de llave de escuadra
1/2" cromada, latiguillo flexible de 20 cm., empalme simple PVC de 110 mm., totalmente
instalado y funcionando.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Aseo mujeres adaptado

P2
1 1,000Aseo mujeres adaptado

P3
1 1,000Aseo mujeres adaptado

P4
3,000 3,000

Total Ud.  ......: 3,000 322,38 967,14

4.2.2 Ud. Inodoro de ROCA modelo VICTORIA de tanque bajo en color suave, con asiento pintado en
color, llave de escuadra 1/2" cromada, latiguillo flexible de 20 cm., empalme simple PVC de
110 mm., totalmente instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Aseo hombres P2
1 1,000Aseo hombres P3
1 1,000Aseo hombres P4

3,000 3,000

Total Ud.  ......: 3,000 209,27 627,81

4.2.3 Ud. Urinario de ROCA modelo Mural con Fluxor modelo R.AQUA de 1/2" y enlace urinario SOLER,
totalmente instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Aseo hombres P2
1 1,000Aseo hombres P3
1 1,000Aseo hombres P4

3,000 3,000

Total Ud.  ......: 3,000 228,53 685,59

4.2.4 Ud. Conjunto de Barrras de Soporte para Inodoro Accesible, formado por dos barras abatibles de
longitud 0,70 m. Incluso su colocación y anclaje, separadas entre sí respecto al eje d=0,70 m y
a una altura del suelo entre 0,70 m y 0,75 m.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Aseo adaptado P2
1 1,000Aseo adaptado P3
1 1,000Aseo adaptado P4

3,000 3,000

Total Ud.  ......: 3,000 155,56 466,68

4.2.5 Ud. Lavabo oval de 51x40 para encimera, de porcelana vitrificada de color blanco, con grifo
temporizado tipo Roca mod. Sprint o similar, válvula de desagüe de 32 mm., llave de escuadra
de 1/2" cromada, sifón individual PVC 40 mm. y latiguillo flexible de 20 cm., incluso encimera
a escojer por dirección facultativa, totalmente instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 3,00 3,000Aseos hombres

3,000 3,000

Total Ud.  ......: 3,000 225,88 677,64
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4.2.6 Ud. Lavabo oval de 51x40 para encimera, de porcelana vitrificada de color blanco,en instalación
accesible, cara superior a 0,85 m de altura y a una profundidad de 0,30 m un espacio inferior
de 0,70 m de altura, con grifo temporizado tipo Roca mod. Sprint o similar, válvula de desagüe
de 32 mm., llave de escuadra de 1/2" cromada, sifón individual PVC 40 mm. y latiguillo flexible
de 20 cm., incluso encimera a escojer por dirección facultativa, totalmente instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 3,00 3,000Aseos mujeres adaptado

3,000 3,000

Total Ud.  ......: 3,000 231,83 695,49

4.2.7 Ud. Lavadero de porcelana vitrificada de 60x39 cm color blanco con griferia pared,valvula e
instalacion.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 3,00 3,000Limpieza

3,000 3,000

Total Ud.  ......: 3,000 168,27 504,81

Total subcapítulo 4.2.- SANITARIOS Y GRIFERIAS: 4.625,16

4.3.- SANEAMIENTO

4.3.1 Ud. Desagüe inodoro, salida vertical a red de saneamiento, tubería de PVC sanitaria serie "C"
diámetro exterior 110 mm, UNE 53114; conexionada con adhesivo, diluyente y limpiador,
según NTE/ISS-34, i/pp. de accesorios y apertura de rozas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Aseo hombres P2ª
1 1,000Aseo hombres P3ª
1 1,000Aseo hombres P4ª
1 1,000Aseo mujeres adapatado

P2ª
1 1,000Aseo mujeres adapatado

P3ª
1 1,000Aseo mujeres adapatado

P4ª
6,000 6,000

Total Ud.  ......: 6,000 28,92 173,52

4.3.2 Ud. Desagüe lavabo pedestal/semipedestal con sifón, tubería PVC sanitaria serie "C" diámetro
exterior 32 mm, UNE 53114; conexionada con adhesivo, diluyente y limpiador, según
NTE/ISS-22, i/válvula desagüe PVC con tapón y cadenilla, pp. de accesorios y apertura de
rozas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Aseo hombres P2ª
1 1,000Aseo hombres P3ª
1 1,000Aseo hombres P4ª
1 1,000Aseo mujeres adapatado

P2ª
1 1,000Aseo mujeres adapatado

P3ª
1 1,000Aseo mujeres adapatado

P4ª
6,000 6,000

Total Ud.  ......: 6,000 18,21 109,26

4.3.3 Ml. Desagüe aguas residuales con sifón, realizado con tubería de PVC de D=40 mm, serie C,
incluso p.p. de piezas especiales, recibida con mortero de cemento y arena. Instalado hasta
bote sifónico ó bajante.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Aseo hombres P2ª
1 1,000Aseo hombres P3ª
1 1,000Aseo hombres P4ª
1 1,000Aseo mujeres adapatado

P2ª
1 1,000Aseo mujeres adapatado

P3ª
1 1,000Aseo mujeres adapatado

P4ª

Presupuesto parcial nº 4 INSTALACION FONTANERIA Y SANEAMIENTO
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6,000 6,000

Total Ml.  ......: 6,000 15,88 95,28

4.3.4 Ud. Desagüe lavadero INDUSTRIAL a red de saneamiento, tubería de PVC sanitaria serie "C"
diámetro exterior 40 mm, UNE 53114; conexionada con adhesivo, diluyente y limpiador, según
NTE/ISS-24, i/válvula desagüe PVC, pp. de accesorios y apertura de rozas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Aseo hombres P2ª
1 1,000Aseo hombres P3ª
1 1,000Aseo hombres P4ª

3,000 3,000

Total Ud.  ......: 3,000 18,62 55,86

4.3.5 Ml. Tubería de PVC de 110 mm. serie C de CANPLASTICA color gris, UNE 53.114 ISO-DIS-3633
para evacuación interior de aguas calientes y residuales, i/codos, tes y demás accesorios,
totalmente instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 3,00 6,000Aseos mujeres

adaptados
1 3,00 3,000Aseos hombres

9,000 9,000

Total Ml.  ......: 9,000 18,02 162,18

4.3.6 Ml. Tubería de PVC de 63 mm. serie C de CANPLASTICA color gris, UNE 53.114 ISO-DIS-3633 para
evacuación interior de aguas calientes y residuales, i/codos, tes y demás accesorios,
totalmente instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 3,00 6,000aseos hombres

6,000 6,000

Total Ml.  ......: 6,000 14,90 89,40

4.3.7 Ml. Tubería de PVC de 50 mm. serie C de CANPLASTICA color gris, UNE 53.114 ISO-dis-3633 para
evacuación interior de aguas calientes y residuales, i/codos, tes y demás accesorios,
totalmente instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 3,00 3,000aseos hombres
1 3,00 3,000limpieza

6,000 6,000

Total Ml.  ......: 6,000 12,02 72,12

4.3.8 Ml. Tubería de PVC de 40 mm. serie C de CANPLASTICA color gris, UNE 53.114 ISO-dis-3633 para
evacuación interior de aguas calientes y residuales, i/codos, tes y demás accesorios,
totalmente instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,5 3,00 4,500aseo mujeres adaptado

1 3,00 3,000aseos hombres
7,500 7,500

Total Ml.  ......: 7,500 10,83 81,23

4.3.9 Ml. Tubería de PVC de 110 mm. serie C de CANPLASTICA color gris, UNE 53.114 ISO-DIS-3633
para evacuación interior de aguas calientes y residuales, i/codos, tes y demás accesorios,
totalmente instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 9,00 9,000Aseos mujeres

adaptados
1 9,00 9,000Aseos Hombres

18,000 18,000

Total Ml.  ......: 18,000 21,20 381,60

Total subcapítulo 4.3.- SANEAMIENTO: 1.220,45

Total presupuesto parcial nº 4 INSTALACION FONTANERIA Y SANEAMIENTO : 10.309,13

Presupuesto parcial nº 4 INSTALACION FONTANERIA Y SANEAMIENTO
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5.1.- Canalizaciones

5.1.1 Ud. Registro de paso de 30x50x4 cm de plástico, con una rigidez dieléctrica mínima de 15 kV/mm,
un espesor mínimo de 2 mm y un grado de protección IP 33.5. Tapa de plástico con tornillos,
según norma UNE EN 50298. Completamente montado e instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Planta segunda
1 1,000Planta tercera
1 1,000Planta cuarta

3,000 3,000

Total Ud.  ......: 3,000 20,03 60,09

5.1.2 Ud. Registro de vivienda de 19x15x5 cm de plástico, con una rigidez dieléctrica mínima de 15
kV/mm, un espesor mínimo de 2 mm y un grado de protección IP 33.5. Tapa de plástico con
tornillos, según norma UNE EN 50298. Completamente montado e instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000Planta segunda
6 6,000Planta tercera
6 6,000Planta cuarta

18,000 18,000

Total Ud.  ......: 18,000 18,81 338,58

5.1.3 Ml Cable de pares UTP para red de datos de categoría 5 y cubierta libre de halógenos, las
características de los cables están recogidas en categoría 5 y la especificación de clase E de
la norma ISO/IEC 11801 y de categoría 5 de la norma EIA/TIA 568 B. Incluso tubo flexible de
protección y clavijas terminales de conexión para puertos RJ45 Cat.5.. Completamente
montado, instalado, conexionado y probado. Medida la unidad desde puestos de trabajo hasta
armario RACK correspondiente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 135,00 2,00 810,000Despacho 1/Sala Trabajo

1
3 110,00 2,00 660,000Sala Trabajo 2
3 64,00 2,00 384,000Despaho 2/Vestíbulo
3 202,00 2,00 1.212,000Despachos 3-4-5

25 8,00 2,00 400,000Montante planta segunda
25 11,00 2,00 550,000Montante palnta tercera
25 14,00 2,00 700,000Montante planta cuarta

4.716,000 4.716,000

Total Ml  ......: 4.716,000 3,39 15.987,24

Total subcapítulo 5.1.- Canalizaciones: 16.385,91

5.2.- Equipos

5.2.1 Ud. Instalación de panel homologado 19" de 1U de altura para instalación en interior de armario
RACK existente, para conexión de puertos RJ45 Cat.5 UTP. Incluso parte proporcional de
cableado u conexionado de tomas, completamente montado, instalado y funcionando.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Armario 1
1 1,000Armario 2

2,000 2,000

Total Ud.  ......: 2,000 253,48 506,96

Total subcapítulo 5.2.- Equipos: 506,96

Total presupuesto parcial nº 5 INSTALACION DE TELECOMUNICACIONES : 16.892,87

Presupuesto parcial nº 5 INSTALACION DE TELECOMUNICACIONES
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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6.1.- Ventilaciones Aseos

6.1.1 Ud. Suministro e instalación de ventilador para extracciones de aire de 250 m³/h y 20 mm c.d.a.
Instalado con su soportación a techo o pared. Conectado eléctricamente y probado. Con
aspiración e impulsión circular. Incluye conducto circular flexible de tipo acústico hasta
espacio exterior y ayuda de albañilería si es preciso.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Aseo hombres P2ª
1 1,000Aseo hombres P3ª
1 1,000Aseo hombres P4ª
1 1,000Aseo mujeres adapatado

P2ª
1 1,000Aseo mujeres adapatado

P3ª
1 1,000Aseo mujeres adapatado

P4ª
6,000 6,000

Total Ud.  ......: 6,000 120,29 721,74

6.1.2 Ud. Rejilla de impulsión de SIMPLE deflexión HORIZONTAL SIN regulador de aluminio anodizado
blanco de 100x100mm, incluido marco de montaje.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Aseo hombres P2ª
1 1,000Aseo hombres P3ª
1 1,000Aseo hombres P4ª
1 1,000Aseo mujeres adapatado

P2ª
1 1,000Aseo mujeres adapatado

P3ª
1 1,000Aseo mujeres adapatado

P4ª
6,000 6,000

Total Ud.  ......: 6,000 24,60 147,60

6.1.3 Ml. Conducto de aire acondicionado compuesto de tubería flexible de PVC con armazón de
alambre metálico helicoidal, de diámetro 102 mm, para ventilación y climatización, instalación
de superficie, i/curvas, reducciones y elementos de sujeción.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 20,00 20,000Aseo hombres P2ª
1 20,00 20,000Aseo hombres P3ª
1 20,00 20,000Aseo hombres P4ª
1 16,00 16,000Aseo mujeres adapatado

P2ª
1 16,00 16,000Aseo mujeres adapatado

P3ª
1 16,00 16,000Aseo mujeres adapatado

P4ª
108,000 108,000

Total Ml.  ......: 108,000 7,71 832,68

Total subcapítulo 6.1.- Ventilaciones Aseos: 1.702,02

Total presupuesto parcial nº 6 VENTILACIONES : 1.702,02

Presupuesto parcial nº 6 VENTILACIONES
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Instalaciones Plantas 2ª, 3ª y 4ª Edificio de Oficinas "Can Bauçà" Página 20
136710/0006 20/12/2017

C.V.E.:134afbf609764d0d8d8ea819171b5034



Presupuesto de ejecución material
1 INSTALACION ELECTRICA 54.223,18

1.1.- ACOMETIDA, LINEAS GENERALES Y CUADROS ELECTRICOS 10.193,39
1.2.- INSTALACION INTERIOR OFICINAS 21.770,42
1.3.- RECEPTORES ILUMINACIÓN 22.259,37

2 INSTALACION CLIMATIZACION 110.528,33
2.1.- MAQUINARIA Y EQUIPOS 82.800,72
2.2.- CANALIZACIONES Y CONEXIONES 11.155,41
2.3.- CONDUCTOS DE AIRE 11.096,37
2.4.- TERMOSTATOS Y MANIOBRAS 5.475,83

3 INSTALACION CONTRA INCENDIOS 6.238,08
4 INSTALACION FONTANERIA Y SANEAMIENTO 10.309,13

4.1.- DISTRIBUCIÓN Y COLECTORES 4.463,52
4.2.- SANITARIOS Y GRIFERIAS 4.625,16
4.3.- SANEAMIENTO 1.220,45

5 INSTALACION DE TELECOMUNICACIONES 16.892,87
5.1.- Canalizaciones 16.385,91
5.2.- Equipos 506,96

6 VENTILACIONES 1.702,02
6.1.- Ventilaciones Aseos 1.702,02

Total .........: 199.893,61

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL
OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS.

Manacor, diciembre de 2017
Ingeniero Industrial

Miquel Oliver Sansó
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1 INSTALACION ELECTRICA
1.1 ACOMETIDA, LINEAS GENERALES Y CUADROS ELECTRICOS ..................… 10.193,39
1.2 INSTALACION INTERIOR OFICINAS .....................................… 21.770,42
1.3 RECEPTORES ILUMINACIÓN ............................................… 22.259,37

Total 1 INSTALACION ELECTRICA ..........: 54.223,18
2 INSTALACION CLIMATIZACION

2.1 MAQUINARIA Y EQUIPOS ..............................................… 82.800,72
2.2 CANALIZACIONES Y CONEXIONES .......................................… 11.155,41
2.3 CONDUCTOS DE AIRE .................................................… 11.096,37
2.4 TERMOSTATOS Y MANIOBRAS ...........................................… 5.475,83

Total 2 INSTALACION CLIMATIZACION ..........: 110.528,33
3 INSTALACION CONTRA INCENDIOS ............................................… 6.238,08
4 INSTALACION FONTANERIA Y SANEAMIENTO

4.1 DISTRIBUCIÓN Y COLECTORES .........................................… 4.463,52
4.2 SANITARIOS Y GRIFERIAS ............................................… 4.625,16
4.3 SANEAMIENTO .......................................................… 1.220,45

Total 4 INSTALACION FONTANERIA Y SANEAMIENTO ..........: 10.309,13
5 INSTALACION DE TELECOMUNICACIONES

5.1 Canalizaciones ....................................................… 16.385,91
5.2 Equipos ...........................................................… 506,96

Total 5 INSTALACION DE TELECOMUNICACIONES ..........: 16.892,87
6 VENTILACIONES

6.1 Ventilaciones Aseos ...............................................… 1.702,02
Total 6 VENTILACIONES ..........: 1.702,02

Presupuesto de ejecución material 199.893,61
13% de gastos generales 25.986,17
6% de beneficio industrial 11.993,62
Suma 237.873,40
21% IVA 49.953,41

Presupuesto de ejecución por contrata 287.826,81

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y
SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS.

Manacor, diciembre de 2017
Ingeniero Industrial

Miquel Oliver Sansó
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