
- Pes net o volum del producte
- Data de caducitat (excepte la massilla per a plaques de cartó -guix)
MASSILLA DE SILICONA, DE POLISULFURS, DE POLIURETÀ, ACRÍLICA, DE BUTILS, D'OLEO-RESINES O 
ASFÀLTICA:
Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament, en posició 
vertical, en lloc sec i a una temperatura entre 5°C i 35°C.
Temps recomanat d'emmagatzematge de sis a dotze mesos.
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT:
Emmagatzematge: En el seu envàs tancat hermèticament i protegit de la intempèrie. Temps màxim 
d'emmagatzematge sis mesos.
ESCUMA DE POLIURETÀ:
Emmagatzematge: el producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament i a temperatura 
ambient al voltant dels 20°C.
Temps màxim d'emmagatzematge nou mesos.
MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
Ha de ser subministrat pel mateix fabricant de les plaques que s'utilitzin, a fi d'asegurar -ne la compatibilitat dels 
materials.
El subministrador ha d’ aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’ 
avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:

+----------------------------------------------------------------------------+
¦      Producte   ¦        Ús previst         ¦ Característiques ¦  Sistema  ¦
¦-----------------¦---------------------------¦------------------¦-----------¦
¦                 ¦Per a tots els usos        ¦  Reacció al foc  ¦    3/4    ¦
¦Material per a   ¦que estiguin sotmesos      ¦------------------¦-----------¦
¦junts de plaques ¦a reglamentació de foc     ¦   Altres         ¦     4     ¦
¦guix laminat     ¦---------------------------¦------------------¦-----------¦
¦                 ¦Per a situacions i usos no ¦   Tots           ¦     4     ¦
¦                 ¦contemplats anteriorment   ¦                  ¦           ¦
+----------------------------------------------------------------------------+

-Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració  CE de conformitat del fabricant i informe o 
protocol dels assaigs inicials de tipus, realitzats per laboratori notificat.

-  Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant
El símbol de marcat de conformitat CE ha d ’anar estampat sobre el producte o bé en l ’etiqueta, embalatge o 
documentació comercial. 
El símbol de marcatge CE ha d ’anar acompanyat de la següent informació: 
- Número o marca comercial i adreça registrada del fabricant
- Els dos últims dígits de l ’any en que es va fixar el marcat 
- Referència a la norma UNE -EN 13963
- Descripció del producte:nom genèric, material i us previst
- Informació sobre les característiques essencials
Emmagatzematge: En envàs hermètic, protegit de la intempèrie.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d’ amidament: la indicada a la descripció de l ’element
Criteri d’ amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
UNE-EN 13963:2006 Material para juntas para placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y 
métodos de ensayo.

B7JZ MATERIALS AUXILIARS PER A JUNTS I SEGELLATS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Materials amb finalitats diverses per a col·laborar i complementar l'elaboració de junts i segellats.
S'han considerat els tipus següents:
- Cinta de cautxú cru
- Cinta de paper resistent per a junts de plaques de cartó -guix
- Cinta reforçada amb dues làmines metàl·liques per a cantonera de plaques de cartó -guix
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- Emprimació prèvia per a segellats
IMPRIMACIÓ PRÈVIA PER A SEGELLATS:
No ha de produir defectes o alteracions físiques o químiques en el material segellador.
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fluir i anivellar -se 
correctament i deixar una capa uniforme després de l'assecatge.
CINTA DE CAUTXÚ CRU:
Cinta autoadhesiva a base de cautxú no vulcanitzat sense dissolvents, per a junts en sistemes 
d'impermeabilització amb membranes.
CINTES PER A JUNTS EN PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
Amplària:  >= 5 cm
 Estabilitat dimensional de la cinta de paper :
- Amplària< 0,4%
- Longitud <2,5%
Resistència al trencament >=4,0N per mm d ’amplària

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CINTA:
Subministrament: En rotlles de diferents mides.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i de manera que no s'alterin les seves característiques.
IMPRIMACIÓ PRÈVIA PER A SEGELLATS:
Subministrament: Cada envàs ha de tenir impreses les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Pes net o volum del producte
- Data de caducitat
- Instruccions d'ús
- Limitacions de temperatura
- Toxicitat i inflamabilitat
Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en un envàs tancat hermèticament, en lloc sec. S'ha de 
protegir de les gelades.
CINTES PER A JUNTS EN PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
El subministrador ha d’ aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’ 
avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:

+----------------------------------------------------------------------------+
¦      Producte   ¦        Ús previst         ¦ Característiques ¦  Sistema  ¦
¦-----------------¦---------------------------¦------------------¦-----------¦
¦                 ¦Per a tots els usos        ¦  Reacció al foc  ¦    3/4    ¦
¦Material per a   ¦que estiguin sotmesos      ¦------------------¦-----------¦
¦junts de plaques ¦a reglamentació de foc     ¦   Altres         ¦     4     ¦
¦guix laminat     ¦---------------------------¦------------------¦-----------¦
¦                 ¦Per a situacions i usos no ¦   Tots           ¦     4     ¦
¦                 ¦contemplats anteriorment   ¦                  ¦           ¦
+----------------------------------------------------------------------------+

-Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració  CE de conformitat del fabricant i informe o 
protocol dels assaigs inicials de tipus, realitzats per laboratori notificat.

-  Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant
El símbol de marcat de conformitat CE ha d ’anar estampat sobre el producte o bé en l ’etiqueta, embalatge o 
documentació comercial. 
El símbol de marcatge CE ha d ’anar acompanyat de la següent informació: 
- Número o marca comercial i adreça registrada del fabricant
- Els dos últims dígits de l ’any en que es va fixar el marcat 
- Referència a la norma UNE -EN 13963
- Descripció del producte:nom genèric, material i us previst
- Informació sobre les característiques essencials

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d’ amidament: la indicada a la descripció de l ’element
Criteri d’ amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
CINTES PER A JUNTS EN PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
UNE-EN 13963:2006 Material para juntas para placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y 
métodos de ensayo.

B89 MATERIALS PER A PINTURES
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Pintures, pastes i esmalts.
S'han considerat els tipus següents:
- Pintura a la cola: Pintura a l'aigua formada per un aglomerant a base de coles cel·lulòsiques o anilàcies i 
pigments resistents als àlcalis 
- Pintura a la calç: Dissolució en aigua, l'aglutinant i el pigment de la qual és l'hidròxid de calç o la calç apagada
- Pintura al ciment: Dissolució en aigua de ciment blanc tractat i pigments resistents a l'alcalinitat
- Pintura al làtex: Pintura a base de polímers vinílics en dispersió
- Pintura plàstica: Pintura formada per un aglomerant a base d'un polímer sintètic, en dispersió aquosa i 
pigments cà rrega -estenedors resistents als àlcalis i a la intempèrie
- Pintura acrílica: Pintura formada per copolímers acrílics amb pigments i càrregues inorgàniques, en una 
dispersió aquosa. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent
- Esmalt gras: Pintura formada per olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintètiques i 
dissolvents
- Esmalt sintètic: Pintura formada per un aglomerant de resines alquídiques, soles o modificades, pigments 
resistents als àlcalis i a la intempèrie i additius modificadors de la brillantor. Seca a l'aire per evaporació del 
dissolvent
- Esmalt de poliuretà d'un component: Pintura formada per un aglomerant de resines de poliuretà, soles o 
modificades, que catalitzen amb la humitat atmosfèrica i pigments resistents als àlcalis i a la intempèrie, 
dissolta en dissolvents adequats
- Esmalt de poliuretà de dos components: Pintura formada per copolímers de resines de poliuretà fluï 
dificades i pigmentades. Seca per polimerització mitjançant un catalitzador
- Esmalt de poliuretà uretanat: Pintura formada per resines uretanades
- Esmalt epoxi: Revestiment de resines epoxi, format per dos components: un enduridor i una resina, que cal 
barrejar abans de l'aplicació. Seca per reacció química dels dos components
- Esmalt en dispersió acrílica: Copolímers acrílics en una emulsió aquosa
- Esmalt de clorcautxú: Seca a l'aire per evaporació del dissolvent
- Pasta plàstica de picar: Pintura formada per un vehicle a base d'un polímer sintètic, en dispersió aquosa i 
pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis i la intempèrie
 PINTURA A LA COLA:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni 
flotació de pigments. 
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de fer có rrer la 
brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de l ’assecat
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):

- Al tacte:  2 h
- Totalment sec:  4 h

Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable.
- Adherència (UNE 48-032):  <= 2
PINTURA A LA CALÇ:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o 
procediments neumàtics fins a l'impregnació dels porus de la superfície a tractar.
Després d'assecar-se s'han d'aplicar dues capes d'acabat.
Un cop seca, ha de ser resistent a la intempèrie, ha d'endurir amb la humitat i el temps i ha de tenir propietats 
microbicides.
PINTURA AL CIMENT:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola 
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fins a l'impregnació de la superfície a tractar.
Un cop seca ha de ser resistent a la intempèrie.
PINTURA AL LÀTEX:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, ni dipòsits durs
- Un cop preparada ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme 
després de l ’assecat
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

- Al tacte:  < 30
- Totalment sec:  < 2 h

Característiques de la pel·lícula seca:
- Adherència (UNE 48-032):  <= 2
PINTURA PLÀSTICA:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- La pintura continguda al seu envàs original recentment obert, no ha de presentar senyals de putrefacció, pells 
ni materies extranyes.
- Amb l'envàs ple i sotmesa a agitació (UNE_EN 21513 i UNE 48-083) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits 
durs ni flotació de pigments
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de fer có rrer la 
brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de l ’assecat
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres
- Temps d’assecat a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):

- Al tacte:  < 1 h
- Totalment sec:  < 2 h

- Pes específic:
- Pintura per a interiors:  < 16 kN/m3
- Pintura per a exteriors:  < 15 kN/m3

- Rendiment:  > 6 m2/kg
- Relació volum pigments + càrregues/volum pigments, pes càrregues, aglomerat sòlid (PVC): < 80%
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable, i per a exteriors, insaponificable.
- Adherència (UNE 48-032):  <= 2
- Capacitat de recobriment (UNE 48-259):  Relació constant >= 0,98
- Resistència al rentat (DIN 53778):

- Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles
- Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles

- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir
- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir
PINTURA PLÀSTICA PER A EXTERIORS:
Resistència a la immersió (UNE 48 -144):  No s'observen canvis o defectes
Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir
Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de complir
Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir
PINTURA ACRÍLICA:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o 
procediments pneumàtics
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):

- Al tacte:  < 4 h
- Totalment sec:  < 14 h

Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Ha de ser resistent a la intempèrie.
ESMALT GRAS:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola 
fins a la impregnació de la superfície a tractar.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte:  < 1 h
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- Totalment sec:  < 6 h
Un cop sec, ha de tenir bona resistència al fregament i al rentat.
ESMALT SINTÈTIC:
No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22).
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni 
flotació de pigments. 
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir 
bé  i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecatge.
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 25 micres
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):

- Al tacte:  < 3 h
- Totalment sec:  < 8 h

- Material volàtil (INTA 16 02 31):  >= 70 ± 5%
- Rendiment per a una capa de 30 micres:  >= 5 m2/kg
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adherència (UNE 48-032):  <= 2
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Resistència a l'abrasió (UNE 56-818):  Danys moderats
- Esgrogueïment accelerat per colors amb reflectància aparent superior al 80% (INTA 160.603): < 0,12
ESMALT DE POLIURETÀ D'UN COMPONENT:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni 
flotació de pigments. 
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir 
bé  i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecatge.
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):

- Al tacte:  < 3 h
- Totalment sec:  < 8 h

- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adherència (UNE 48-032):  <= 2
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Resistència a l'abrasió (UNE 56-818):  Danys petits
- Adherència i resistència a l'impacte:

+----------------------------------------------------------------------+
¦                                         ¦A les 24 h¦ Al cap de 7 dies¦
¦-----------------------------------------¦----------¦-----------------¦
¦Adherència al quadriculat:               ¦  100%    ¦     100%        ¦
¦Impacte directe o indirecte:             ¦          ¦                 ¦
¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦   Bé     ¦  Ha de complir  ¦
+----------------------------------------------------------------------+

- Resistència a la càrrega concentrada  en moviment (UNE 56-814): Danys moderats  
- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits 
- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits 
- Resistència al ratllat (UNE 48 -173): Resistent
- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir
- Resistència química:

- A l'àcid cítric al 10%:  15 dies
- A l'acid làctic al 5%:  15 dies
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- A l'àcid acètic al 5%:  15 dies
- A l'oli de cremar:  Cap modificació
- Al xilol:  Cap modificació
- Al clorur sòdic al 20%:  15 dies
- A l'aigua:  15 dies

ESMALT DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS:
Cal barrejar els dos components abans de l'aplicació.
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir 
bé  i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecatge.
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):

- Al tacte:  < 3 h
- Totalment sec:  < 8 h

Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adherència (UNE 48-032):  <= 2
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Resistència a l'abrasió (UNE 56-818):  Danys petits
- Ha de tenir bona resistència química als àcids diluïts, als hidrocarburs, les sals i als detergents.
ESMALT DE POLIURETÀ URETANAT:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola 
fins a la impregnació de la superfície a tractar.
Temps d'assecatge a 20°C:  1 - 2 h
Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol.
ESMALT DE DISPERSIÓ ACRÍLICA:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola 
fins a la impregnació de la superfície a tractar.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte:  < 20 min
- Totalment sec:  < 1 h
ESMALT DE CLORCAUTXÚ:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o corró.
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte:  < 30 min
- Totalment sec:  < 2 h
Ha de ser resistent a l'aigua dolça i salada, als àcids i als àlcalis.
ESMALT EPOXI:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 29):  > 30°C
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte:  < 30 min
- Totalment sec:  < 10 h
Ha de tenir bona resistència al desgast.
Ha de ser resistent a l'àcid làctic 1%, acètic 10%, clorhídric 20%, cítric 30%, sosa i solucions bàsiques, als 
hidrocarburs (benzina, querosè) als olis animals i vegetals, a l'aigua, als detergents i a l'alcohol etílic 10%.
Resistència mecànica (desprès de 7 dies de polimerització):
- Tracció:  >= 16  N/mm2
- Compressió:  >= 85  N/mm2
Resistència a la temperatura:  80°C
PASTA PLÀSTICA DE PICAR:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni 
flotació de pigments. 
- Ha de tenir una consistència adequada.
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres
- Temps d’assecat a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
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- Al tacte:  < 1 h
- Totalment sec:  < 2 h

- Pes específic:  < 17 kN/m 3
- Relació: volum del pigment/volum de la resina (PVC):  < 80%
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adherència (UNE 48 -032):  <= 2
- Resistència al rentat (DIN 53778):

- Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles
- Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles

- Solidesa a la llum (NF -T-30.057):  Ha de complir
- Transmissió del vapor d'aigua (NF -T-30.018):  Ha de complir
- Resistència a la immersió (UNE 48 -144): No s'observen canvis o defectes
- Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir
- Resistència a l'abrasió (NF -T-30.015):  Ha de complir
- Resistència a la calor (UNE 48 -033):  Ha de complir

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE 
DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR:
Subministrament: En pots o bidons.
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Codi d'identificació
- Pes net o volum del producte
- Data de caducitat
- Instruccions d'ús
- Dissolvents adequats
- Límits de temperatura
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat
- Toxicitat i inflamabilitat
- Proporció de la barreja i temps d'utilització, en els productes de dos components
- Color i acabat, en la pintura plàstica o al làtex i en l'esmalt sintètic, de poliuretà
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el 
terra. S'ha de preservar de les gelades.
PINTURA A LA CALÇ:
Subministrament de la calç aèria en terrossos o envasada.
La calç hidràulica ha de subministrar-se en pols.
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Codi d'identificació
- Pes net o volum del producte
- Toxicitat i inflamabilitat
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el 
terra. S'ha de preservar de les gelades.
PINTURA AL CIMENT:
Subministrament: En pols, en envasos adequats.
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Codi d'identificació
- Pes net o volum del producte
- Instruccions d'ús
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- Temps d'estabilitat de la barreja
- Temperatura mínima d'aplicació
- Temps d'assecatge
- Rendiment teòric en m/l
- Color
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el 
terra. S'ha de preservar de les gelades.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d’ amidament: la indicada a la descripció de l ’element
Criteri d’ amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

B8ZA MATERIALS PER A IMPRIMACIONS I TRACTAMENTS SUPERFICIALS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Materials per a envernissats, emprimacions i tractaments superficials.
S'han considerat els tipus següents:
- Brea epoxi: Pintura formada per una base de quitrà, resina epoxi i dissolvent i per un catalitzador format per 
una solució  de poliamina, poliamida o d'altres
- Emprimació antioxidant: Emprimació sintètica de mini de plom electrolític, modificada eventualment amb oli 
de llinosa
- Emprimació antioxidant grassa: Emprimació de mini de plom electrolític barrejada amb olis i dissolvents
- Emprimació antioxidant al clorocautxú, a base de clorocautxú modificat
- Emprimació antioxidant al poliuretà: Emprimació de dos components a base de resines de poliuretà soles o 
modificades
- Emprimació de làtex: Emprimació de polímer vinílic en dispersió
- Emprimació fosfatant a base de resines viníliques o fenòliques, soles o modificades que catalitzen en ser 
barrejades amb un activador
- Pintura decapant: Producte líquid o semipastós, el component principal del qual és el clorur de metilè amb 
dissolvents i altres additius
- Decapant de baixa alcalinitat: producte específic per a paviments delicats, es composa bàsicament de 
tensioactius aniònics i sabons.
- Polímer orgànic o inorgànic: Pintura mineral formada per polímers orgànics o inorgànics, impermeable, de 
resistència quí mica alta enfront dels àcids orgànics i inorgànics
- Protector químic insecticida -fungicida: Producte a base de resines especials i agents fungicides i insecticides 
per a evitar el to blavó s i el podriment
- Segelladora: Producte segellant per a fusta, guix i ciment i paviments porosos
- Solució de silicona
- Vernís gras, format d'olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintètiques i dissolvents
- Vernís sintètic, format per un aglomerant de resines alquídiques, soles o modificades, i amb additius 
modificadors de la brillantor
- Vernís de poliuretà d'un component, format per un aglomerant de resines de poliuretà, soles o modificades, 
que catalitzen amb la humitat atmosfèrica, dissolt en dissolvents adequats
- Vernís de poliuretà de dos componentes, format per un aglomerant de resines hidroxilades, soles o 
modificades, que catalitzen en ser mesclades amb un isocianat
- Vernís de poliuretà uretanat, format per resines uretanades
- Vernís fenòlic, format per resines fenòliques i olis especials
- Vernís d'urea -formol, format per un aglomerant a base de resines d'urea -formol i additius modificants de la 
lluentor, dissolt en dissolvents adequats 
VERNÍS:
Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir bé 
i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge.
VERNÍS GRAS:
Ha de ser resistent al fregament i al rentat.
VERNÍS SINTÈTIC:
No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22).
Rendiment per a una capa de 30 micres:  >= 5 m2/kg
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Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  >= 30°C
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):

- Al tacte:  < 5 h
- Totalment sec:  < 12 h

Característiques de la pel·lícula seca:
- Ha de ser de color estable i insaponificable.
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Adherència (UNE 48-032):  <= 2
- Resistència a l'abrasió (UNE 56-818):  Danys moderats
VERNÍS DE POLIURETÀ:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  >= 30°C
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):

- Al tacte:  < 1 h
- Totalment sec:  < 10 h

Característiques de la pel·lícula seca:
- Ha de ser de color estable i insaponificable.
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Adherència (UNE 48-032):  <= 2
- Resistència a l'abrasió (UNE 56-818):  Danys petits
- Adherència i resistència a l'impacte:

+----------------------------------------------------------------------+
¦                                         ¦A les 24 h¦ Al cap de 7 dies¦
¦-----------------------------------------¦----------¦-----------------¦
¦Adherència al quadriculat:               ¦  100%    ¦     100%        ¦
¦Impacte directe o indirecte:             ¦          ¦                 ¦
¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦   Bé     ¦  Ha de complir  ¦
+----------------------------------------------------------------------+

- Resistència a la càrrega concentrada  en moviment (UNE 56-814): Danys moderats  
- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits 
- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits 
- Resistència al ratllat (UNE 48 -173): Resistent
- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Fins a 250°C
- Resistència química:

- A l'àcid cítric al 10%:  15 dies
- A l'acid làctic al 5%:  15 dies
- A l'àcid acètic al 5%:  15 dies
- A l'oli de cremar:  Cap modificació
- Al xilol:  Cap modificació
- Al clorur sòdic al 20%:  15 dies
- A l'aigua:  15 dies

VERNÍS DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS:
Temps d'inducció de la mescla:  15 - 30 minuts
Vida de la mescla a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 29):  2 - 8 h
VERNÍS DE POLIURETÀ URETANAT:
Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol.
Temps d'assecatge a 20°C:  1 - 2 h
VERNÍS FENÒLIC:
Temps d'assecatge a 20°C:  6 - 12 h
VERNÍS D'UREA-FORMOL:
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Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  >= 30°C
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):

- Al tacte:  < 30 min
- Totalment sec:  < 3 h

Característiques de la pel·lícula seca:
- Ha de ser de color estable i insaponificable.
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Adherència (UNE 48-032):  <= 2
 BREA EPOXI:
El component base, amb l'envàs ple i acabat d'obrir, no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs (INTA 16 02 
26).
Relació resina epoxi/quitrà:  40/60
Temperatura d'inflamació del component base (INTA 16 02 44):  > 30°C
 Temps d'assecatge per a repintar (INTA 16 02 29):  >= 18 h
 Gruix de la capa (INTA 16 02 24):  >= 100 micres
Resistència a la boira salina (INTA 16 06 04):  Ha de complir
Resistència a la immersió (INTA 16 06 01):  Ha de complir
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni 
flotació de pigments. 
- Pigment:  >= 26% de mini de plom electrolític
- Puresa del mini de plom electrolític (INTA 16 12 11):  >= 99,6%
- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55):  < 50 micres
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 25°C
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  > 3
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):

- Al tacte:  < 1 h
- Totalment seca:  < 6 h

- Pes específic a 23 ± 2°C, 50 ± 5% HR (INTA 16 42 03):  > 18 kN/m3
- Rendiment per a una capa de 30 - 40 micres:  > 4 m2/kg
Característiques de la pel·lícula seca:
- Resistència a la boira marina (INTA 16 01 01, ASTM B.117-73, oxidació marina 8 (0,1%) ASTM D.610-68):  >= 
150 h
- Adherència (UNE 48-032):  <= 2
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT GRASSA:
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 30°C
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte:  < 1 h
- Totalment seca:  < 18 h
Pes específic a 20°C:  > 23 kN/m3
Rendiment per una capa de 45 - 50 micres:  > 4 m2/kg
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL CLORCAUTXÚ:
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 23°C
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte:  < 45 min
- Totalment seca:  < 4 h
Pes específic a 20°C:  > 17,3 kN/m3
Rendiment per una capa de 40 - 45 micres:  > 4 m2/kg
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL POLIURETÀ:
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola.
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
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- Al tacte:  < 15 min
- Totalment seca:  < 2 h
Pes específic a 20°C:  > 13,5 kN/m3
Rendiment per una capa de 40 - 45 micres:  > 4 m2/kg
IMPRIMACIÓ DE LÀTEX:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa i ha de 
fluir bé , i ha de deixar una capa uniforme després de l’assecat
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):

- Al tacte:  < 30 min
- Totalment seca:  < 2 h

Característiques de la pel·lícula seca:
- Adherència (UNE 48-032):  <= 2
IMPRIMACIÓ FOSFATANT:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- La mescla preparada, al cap de 3 minuts d'agitació, no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa i ha de 
fluir bé , i ha de deixar una capa uniforme després de l’assecat
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):

- Al tacte:  < 15 min
- Totalment seca:  < 1 h

Característiques de la pel·lícula seca:
- Gruix de la capa:  4 - 10 micres
- Adherència (UNE 48-032):  <= 2
LÍQUID DECAPANT DE BAIXA ALCALINITAT:
Dilució del 25 al 50%
Un cop aplicat no ha d’alterar el color del material sobre el qual s’ha aplicat
pH (c.c.): 10,5
PINTURA DECAPANT:
Ha de ser d'evaporació ràpida.
Un cop aplicat ha de desprendre les capes de pintura en pocs minuts.
Ha de tenir una consistència per a la seva aplicació amb brotxa o espàtula.
POLÍMER ACRÍLIC, ORGÀNIC O INORGÀNIC:
Temps d'assecatge:  <= 30 min
Temps d'assecatge per a repintar:  > 8 h
Pes específic:  13 kN/ m3
PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA:
Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs.
Ha de tenir una consistència adequada per a impregnar bé les fibres.
Adherència (UNE 48 -032):  <= 2
SEGELLADORA AMB POLÍMERS ACRÍLICS:
pH sobre T.Q.:7,75
SEGELLADORA:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni 
flotació de pigments. 
- Ha de tenir una dilució adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir i 
anivellar bé , i ha de deixar una capa uniforme després de l’assecat
- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55):  < 60 micres
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 30°C
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):

- Al tacte:  30 min   - 4 h
- Totalment seca:  < 12 h

- Rendiment per a una capa de 60 micres:  > 10 m2/kg
Característiques de la pel·lícula seca:
- Adherència (UNE 48-032):  <= 2
SOLUCIÓ DE SILICONA:
Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola. Ha de impregnar bé 
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les superfícies  poroses sense deixar pel·lícula.
Rendiment:  > 3 m2/l
Temps d'assecatge al tacte a 20°C:  < 1 h

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En pots o bidons.
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Acabat, en el vernís
- Codi d'identificació
- Pes net o volum del producte
- Data de caducitat
- Instruccions d'ús
- Dissolvents adequats
- Límits de temperatura
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat
- Toxicitat i inflamabilitat
- Color, en el vernís de poliuretà de dos components
- Temps d'inducció de la mescla i vida de la mescla, en els productes de dos components.
- Proporció mescla: Base/activador, en la emprimació fosfatant o Base/catalitzador en la brea epoxi.
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el 
terra. S'ha de preservar de les gelades.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d’ amidament: la indicada a la descripció de l ’element
Criteri d’ amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

BAZ1 TAPAJUNTS PER A FINESTRES I PORTES
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Perfils de fusta massisa o de taulers aglomerats xapats per a formar els tapajunts dels bastiments.
S'han considerat els perfils següents:
- De roure, d’ iroko, de melis o de sapel·li per a envernissar
- De fusta per a pintar
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El perfil no ha de tenir altres defectes que els citats com admissibles.
Els perfils no han de tenir defectes superficials.
Toleràncies :
- Gruix:  ± 0,5 mm
- Amplària:  ± 3 mm
- Llargària nominal:  ± 3 mm
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m
- Torsió del perfil:  ± 1°/m
- Planor:  ± 1 mm/m
PERFILS DE ROURE, D’IROKO, DE MELIS O DE SAPEL·LI PER A ENVERNISSAR:
Perfils de tauler de partícules de fusta o tauler aglomerat, xapat amb fullola de fusta.
La fullola no ha de tenir punts desencolats o bufats.
PERFILS DE FUSTA PER A PINTAR:
La fusta ha d'estar preparada amb dues mans de tractament protector contra els fongs i els insectes.
S’admeten els nusos sans sempre que no afectin  la solidesa dels perfils.
Els perfils no han de tenir nusos morts o resinosos. Els nusos negres o solts es podran substituir per peces 
de fusta.
 Les fissures han de complir els següents límits:
- Amplària:  <= 1 mm

Plec de condicions tècniques

PROJECTE EXECUTIU D'ADEQUACIÓ DE LOCAL PER A DEPENDÈNCIES DESTINADES A BENESTAR S… Pàgina 45



- Profunditat:  <= 1/4 gruix del perfil
- Llargària individual:  <= 150 mm
- Llargària acumulada:  <=25 % llargària del perfil
La fusta no ha de presentar exfoliació.
Superfície de fongs blaus:  <= 20% de la peça
 H umitat del perfil:  <= 12%
Resistència a la compressió de la fusta (UNE 56535):  >= 30 N/mm2
Resistència a la flexió de la fusta (UNE 56537):  >= 42 N/mm2
Resistència al tall de la fusta:  >= 4 ,5 N/mm2

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Amb les proteccions necessàries perque arribi a l'obra en les condicions exigides.
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha 
d'estar en contacte amb el terra.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d’ amidament: la indicada a la descripció de l ’element
Criteri d’ amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

BAZG FERRAMENTA PER A FINESTRES I PORTES
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Conjunt d'elements que permeten el gir o desplaçament, el bloqueig en una posició fixa i que faciliten agafar 
les fulles de portes, finestres o balconeres.
Finestres o balconeres amb fulles batents:
- Frontisses, tanca, manubri i accesoris.
- El sistema de tanca ha de ser tres punts.
 Portes batents:
- Frontisses, tanca, manubris i accessoris. Si la porta es d'entrada ha de portar espiera òptica i pom a la cara 
exterior
- El sistema de tanca ha de ser de cop o de cop i clau si la porta és d'entrada, o de clau si la porta és d'armari
Finestres o balconeres amb fulles corredisses, i portes amb fulles corredisses:
- Guies superiors amb rodaments i mecanismes de fixació de la fulla, element de guia inferior, topalls, tiradors, 
tanca amb mecanisme de bl oqueig de la fulla i accessoris
- El sistema de tanca ha de ser d'un punt.
Finestres o balconeres amb fulles oscilobatents:
- Frontisses, ferramenta oscilobatent amb cremona i compàs oscilobatent, tanca, manubri i accessoris.
- El sistema de tanca ha de ser de dos, quatre o sis punts, en funció de les dimensions de la fulla.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els dissenys, materials i acabats de la ferramenta han de ser els indicats a la DT o en el seu defecte els que 
determini la DF.
La superfície de les ferramentes no ha de tenir defectes.
El funcionament de tots els mecanismes ha de ser suau i continu.
La superfície de la pala de les frontisses ha de ser plana. Ha de tenir forats aixamfranats que permetin allotjar 
el cap del cargol de fixació.
Toleràncies :
- Dimensions nominals:  ± 1 mm
 FRONTISSES D’UN SOL EIX
Les frontisses d’un sol eix es designen o classifiquen d’ acord amb uns codis de 8 dígits  (UNE-EN 1935):
-.Categoria de servei (primer dígit)

- Grau 1:  Servei lleuger (frontisses de portes i o finestres d’ús domèstic cuidat, baixa freqüència d ’ús) 
- Grau 2:  Servei mig (frontisses de portes amb freqüència mitja d ’ús)
- Grau 3 :  Servei pesat ( frontisses amb elevada freqüència d ’ús pel pú blic o per altres persones poc 

incentivades per a parar atenció, és a dir, allà a on existeixi un risc d ’accident o mal ús)
     Grau 4:  Servei sever  (frontisses de portes que poden tenir ús violent)
- Durabilitat segons la freqüència d ’ús i la massa màx ima de l’  element amb frontisses (segon dígit)

- Frontisses destinades a ésser usades només en finestres que s ’assagen fins:
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-  Grau 3: 10.000 cicles
-  Grau 4: 25.000 cicles

- Frontisses destinades a ésser usades en portes que s’assagen fins:
- Grau 4: 25 000 cicles
- Grau 7: 200.000 cicles

- Massa de la porta d’assaig (tercer dígit)
- Grau 0 : 10 kg
- Grau 1:  20 kg
- Grau 2:  40 kg
- Grau 3:  60 kg
- Grau 4:  80 kg
- Grau 5:  100 kg
- Grau 6:  120 kg
- Grau 7:  160 kg

- Aptitud per a us en portes de compartimentació al foc /fum (quart dígit)
- Grau 0:  no apte per a utilitzar-se conjunts de portes resistents al foc/fum.
- Grau 1: apte per a utilitzar-se conjunts de portes resistents al foc/fum ( per aquestes portes veure UNE-EN 

1634-1)
- Seguretat de persones (cinquè dígit):

-Totes les frontisses han de ser de grau 1 complint els requisits de seguretat per l’ús.
- Resistència a la corrosió (sisè dígit) d’acord amb UNE-EN 1670:

- Grau 0:  Sense resistència definida a la corrosió
- Grau 1: resistència mitja
- Grau 2: resistència moderada
- Grau 3: resistència alta
- Grau 4: resistència molt alta

- Seguretat de bens / resistència a la efracció (setè dígit):
- Grau 0: no apta per a utilitzar- se en conjunts de portes resistents a la efracció.
- Grau 1: apta per a utilitzar- se en conjunts de portes resistents a la efracció

- Grau de la frontissa (vuitè dígit):
- Hi ha catorze graus depenent de la combinatòria de les anteriors classificacions.

Les frontisses d’un sol eix fabricades d’acord a mb la UNE-EN-1935 instal·lades en portes tallafoc i/o de 
control de fums o portes de tancament de vies d’evacuació han d’anar marcades amb els següents elements:

- identificació, nom fabricant o marca comercial
- grau de la frontissa
- número d ’aquesta norma europea

L’embalatge de les frontisses d’ un sol eix ha de mostrar clarament amb etiqueta exterior la classificació de 
grau de la frontissa, dimensions, acabat i número de referència del fabricant.
En el cas que les frontisses tinguin sentit de gir s’indicarà:

- L:  Frontisses per a portes i finestres  que obren en sentit horari.
- R:  Frontisses per a portes i finestres  que obren en sentit antihorari

La documentació tècnica o l’embalatge pot portar recomanacions per lubrificar les frontisses en la instal·lació  
o en servei.
PANYS I PESTELLS:
Els panys i pestells es designen o classifiquen d’acord amb uns codis d’11 dígits (UNE-EN 12209):
- Categoria d’ús ( primer dígit):

- Grau 1 :  Ús per a persones amb gran incentiu per a ésser curoses. 
- Grau 2:  Ús per persones amb algun incentiu per ésser curoses.
- Grau 3:  ús per persones amb poc incentiu per ésser curoses, alta probabilitat de mal ús.

- Durabilitat: (segon dígit)
- Grau A:  50.000 cicles d’assaig i sense càrrega sobre picaporta.
- Grau B:  100.000 cicles d’assaig i sense càrrega sobre picaporta.
- Grau C:  200.000 cicles d’assaig i sense càrrega sobre picaporta
- Grau F:  50.000 cicles d’assaig i càrrega de 10 N sobre picaporta
- Grau G:  100.000 cicles d’assaig i càrrega de 10 N sobre picaporta
- Grau H:  200.000 cicles d’assaig i càrrega de 10 N sobre picaporta
- Grau L:  100.000 cicles d’assaig i càrrega 25 N sobre picaporta
- Grau M:  200.000 cicles d’assaig i càrrega de 25 N sobre picaporta
- Grau R:  100.000 cicles d’assaig i càrrega de 50 N sobre picaporta
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- Grau S:  200.000 cicles d’assaig i càrrega de 50 N sobre picaporta
- Grau W:  100.000 cicles d’ assaig i càrrega de 120 N sobre picaporta
- Grau X:  200.000 cicles d’assaig i càrrega de 120 N sobre picaporta

- Massa de la porta i força de tancament (tercer dígit)
- Grau 1:  < 100 kg de massa de porta i força de tancament <=50 N
- Grau 2:  < 200 kg de massa de porta i força de tancament <=50 N
- Grau 3:  > 200 kg de massa de porta o especificat pel fabricant i força de tancament <=50 N
- Grau 4:  < 100 kg de massa de porta i força de tancament <=25 N
- Grau 5:  < 200 kg de massa de porta i força de tancament <=25 N
- Grau 6:  > 200 kg de massa de porta o o especificat pel fabricant i força de tancament <=25 N
- Grau 7:  < 100 kg de massa de porta i força de tancament <=15 N
- Grau 8:  < 200 kg de massa de porta i força de tancament <=15 N
- Grau 9:  > 200 kg de massa de porta o especificat pel fabricant i força de tancament <=15 N 

- Aptitud per a l’ ús de portes tallafoc i/o estanques al fum ( quart dígit):
- Grau 0: no apropiada per a ésser utilitzada en portes tallafoc i/o estanques al fum.
- Grau 1:  apte per a ésser utilitzada en portes tallafoc i/o estanques al fum.

- Seguretat de persones (cinquè dígit):
- Grau 0:  sense requisits de seguretat.

- Resistència a la corrosió i a la temperatura (sisè dígit):
- Grau 0:  Sense requisits de resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura.
- Grau A:  Baixa resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura.
- Grau B:  Moderada resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura.
- Grau C: Alta resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura.
- Grau D: Molt alta resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura.
- Grau E: Moderada resistència a la corrosió i requisit de temperatura de -20C a +80C
- Grau F: Alta resistència a la corrosió i requisit de temperatura de -20C a +80C
- Grau G: Molt alta resistència a la corrosió i requisit de temperatura de -20C a +80C.

- Seguretat de bens i resistència a la perforació (setè dígit):
- Grau 1:  Mínima seguretat i sense resistència a la perforació
- Grau 2:  Baixa seguretat i sense resistència a la perforació 
- Grau 3: Mitja seguretat i sense resistència a la perforació 
- Grau 4: Alta seguretat i sense resistència a la perforació
- Grau 5: Alta seguretat i amb resistència a la perforació
- Grau 6: Molt alta seguretat i sense resistència a la perforació
- Grau 7: Molt alta seguretat i amb resistència a la perforació

- Camp d’ apliació de la porta (vuitè dígit):
- Grau A:  Porta encastada, sense limitacions d’aplicació.
- Grau B:  Porta encastada i batent
- Grau C:  Porta encastada i corredissa
- Grau D:  Porta sobreposada i sense limitacions d’aplicació
- Grau E:  Porta sobreposada i batent
- Grau F:  Porta sobreposada i corredissa
- Grau G:  Porta tubular i sense limitacions d’aplicació
- Grau H:  Porta encastada, batent i recolzada
- Grau J:  Porta sobreposada, batent cap a l’interior.
- Grau K:  Porta encastada, batent i bloquejada des del interior
- Grau L:  Porta encastada, corredissa i bloquejada des del interior
- Grau M:  Porta sobreposada, batent i bloquejada des del interior
- Grau N:  Porta sobreposada, corredissa i bloquejada des del interior
- Grau P:  Porta encastada, batent, recolzada i bloquejada des del interior
- Grau R:  Porta sobreposada, batent cap al interior i bloquejada des del interior

- Tipus de maniobra de clau i bloqueig (novè dígit)
- Grau 0:  No aplicable
- Grau A: Pany de cilindre i bloqueig manual
- Grau B: Pany de cilindre i bloqueig automàtic
- Grau C: Pany de cilindre i bloqueig manual amb bloqueig intermedi
- Grau D: Pany de gorja i bloqueig manual
- Grau E: Pany de gorja i bloqueig automàtic
- Grau F: Pany de gorja i bloqueig manual amb bloqueig intermedi
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- Grau G: Pany sense clau i bloqueig manual
- Grau H: Pany sense clau i bloqueig automàtic

- Tipus de maniobra de la nueca (desè dígit):
- Grau 0: Pany sense nueca
- Grau 1: Pany per a pom o maneta amb molla de retorn
- Grau 2: Pany per a maneta sense molla de retorn
- Grau 3:  Pany per a maneta sense molla de retorn per a ús sever
- Grau 4: Pany per a maneta sense molla de retorn i ús sever especificat pel fabricant

- Requisits d’ identificació de la clau (onzè dígit):
- Grau 0: Sense requisit
- Grau A:  Mínim tres elements retenidors
- Grau B:  Mínim cinc elements retenidors
- Grau C:  Mínim cinc elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives.
- Grau D:  Mínim sis elements retenidors
- Grau E:  Mínim sis elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives
- Grau F:  Mínim set elements retenidors
- Grau G:  Mínim set elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives
- Grau H:  Mínim vuit elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives

En l’etiqueta o embalatge ha d’ indicar -se el nom del fabricant o marca registrada, la identificació  clara del 
producte, la classificació i el número de la norma europea (UNE-EN 12209) .
MECANISMES DE TANCAMENT CONTROLAT
 Dispositius de tancament controlat de portes batents; aquests dispositius poden anar col·locats sobre o en el 
marc, sobre o en la porta o en el terra. Es classifiquen seguint una codificació de sis dígits:
- Categoria d’ ús (primer dígit)

- Grau 3: permet tancament de la porta amb un angle mínim d’obertura 105 graus.
- Grau 4: permet tancament des d’un angle d’obertura de 180 graus.

- Durabilitat (segon dígit)
- Grau 8: 500.000 cicles d’assaig 

- Força del tancaportes (tercer dígit)
- Hi ha set nivells de força que contemplen l ’amplaria de la porta, massa, moments d’obertura, moment de 

tancament i rendiment del tancaportes. Veure taula 1 UNE-EN 1154.
- Aptitud per a la utilització sobre portes resistents al foc i/o estanques al fum (quart dígit)

- Grau 0: No apte per a l’ ús de portes tallafoc/estanques al fum.
- Grau 1: Apte per a la utilització en portes tallafoc/estanques a l fum.

- Seguretat (cinquè dígit):
- Grau 1: Tots els tancaportes han de satisfer el requisit essencial de seguretat en la utilització.

- Resistència a la corrosió (sisè dígit):
- Grau 0:  Sense prescripcions de resistència
- Grau 1:  Dèbil resistència
- Grau 2:  Resistència mitja
- Grau 3:  Resistència elevada
- Grau 4: .Resistència molt elevada

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

FRONTISSES D’UN SOL EIX
El subministrador ha d’ aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’ 
avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:

-  Sistema 1: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE del producte
En l’ embalatge o/i documentació que acompanya el producte  ha de portar en un lloc visible el marcatge CE de 
conformitat amb els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol que a més 
haurà d ’anar acompanyat de la següent informació:
- Número d ’identificació de l ’organisme de certificació
- Nom o marca identificativa del fabricant.
- Direcció registrada del fabricant
- Dos últims dígits de l ’any en que es va aplicar el marcatge CE
- El número del certificat de conformitat CE.
- Referència a aquesta norma UNE -EN 1935:2001
- La designació i informació de les prestacions (8 dígits)
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PANYS I PESTELLS:
El subministrador ha d’ aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’ 
avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:

-  Sistema 1: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE del producte
En l’ embalatge o/i documentació que acompanya el producte  ha de portar en un lloc visible el marcatge CE de 
conformitat amb els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol que a
més haurà d ’anar acompanyat de la següent informació:
- Número d ’identificació de l ’organisme de certificació
- Nom o marca identificativa del fabricant.
- Direcció registrada del fabricant
- Dos últims dígits de l ’any en que es va aplicar el marcatge CE
- El número del certificat de conformitat CE.
- Referència a aquesta norma UNE -EN 12209:2003
- La designació i informació de les prestacions (11 dígits)
MECANISMES DE TANCAMENT CONTROLAT
El subministrador ha d’ aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’ 
avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:

-  Sistema 1: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE del producte
En l’ embalatge o/i documentació  que acompanya el producte ha de portar en un lloc visible el marcatge CE de 
conformitat amb els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol que a més 
haurà d ’ anar acompanyat de la següent informació:
- Número d ’identificació de l ’organisme de certificació
- Nom o marca identificativa del fabricant.
- Direcció registrada del fabricant
- Dos últims dígits de l ’any en que es va aplicar el marcatge CE
- El número del certificat de conformitat CE.
- Referència a aquesta norma UNE -EN 1154:2003
- La designació i informació de les prestacions (6 dígits)
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perque arribi a l'obra en les condicions exigides.
Emmagatzematge: protegides de les pluges, focus d'humitat i d'impactes.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d’ amidament: la indicada a la descripció de l ’element
Criteri d’ amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

FRONTISSES D’UN SOL EIX
UNE-EN 1935:2002 Herrajes para la edificación. Bisagras de un solo eje. Requisitos y métodos de ensayo.
PANYS I PESTELLS:
UNE-EN 12209:2004 Herrajes para edificación. Cerraduras y pestillos. Cerraduras, pestillos y cerraderos 
mecánicos. Requisitos y métodos de ensayo.
MECANISMES DE TANCAMENT CONTROLAT
UNE-EN 1154:2003 Herrajes para la edificación. Dispositivos de cierre controlado de puertas. Requisitos y 
métodos de ensayo.

BGW2 PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A TUBS I CANALS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Part proporcional d'accessoris per a tubs, canals o safates, de tipus plàstiques o metàl·liques.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser adequats per a tubs, canals o safates, i no han de fer 
disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.

2.- 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.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'un metre de tub, d'un metre de canal 
o d'un metre de safata.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

BH2D LLUMS DECORATIUS ENCASTABLES TIPUS DOWNLIGHT
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Llum decoratiu de forma circular o rectangular, amb xassís de planxa d'alumini anoditzat o de material plàstic, 
amb o sense òptica, amb o sense difusor, per a là mpades fluorescents compactes, halogenes o 
incandescents i per a encastar.
S'han considerat els tipus següents:
- Lluminàries amb equip convencional o electrònic integrat a dins del llum o adossat al cos del llum
- Lluminàries amb equip convencional o electrònic separat del cos del llum
- Lluminàries sense equip electrònic
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un aspecte exterior uniforme i sense defectes.
No ha de tenir cantells afilats o arestes vives que puguin, durant la instal·lació, ú s normal o manteniment, 
suposar uns risc per als usuaris o pels elements de la instal·lació que l ’envolten.
Ha de tenir la resistència mecànica suficient i ha d’estar construï t de manera que pugui suportar, sense 
precaucions especials, les condicions d ’ús, muntatge i manteniment.
Els dispositius de suport i fixació han de ser mecànics i regulables.
Els borns de connexió han d'estar marcats o numerats.
Ha de portar un born marcat de forma indeleble amb el símbol "Terra”
Tots els materials aïllants protectors contra xocs elèctrics i que mantenen les parts actives a la posició prevista, 
han de ser autoextingibles.
La lluminària ha d’estar dissenyada i construïda de manera que un cop instal·lada i cablejada per a un ús 
normal, així com en les operacions normals de manteniment, les parts elè ctricament actives siguin 
inaccessibles.
Tots els components de l’ equip elèctric han de ser resistents a la humitat, la calor i la corrosió. Han de ser 
compatibles entre sí, i compatibles amb el tipus i potència de la làmpada o làmpades que admet la lluminària.
En cas de fallada, cap component de l’ equip elèctric, ha d'emetre flames ni gasos inflamables.
Els passos de cables per l’ interior de la lluminària han de ser llisos, exempts d’arestes vives, aspreses, 
rebaves i anàlegs, que puguin provocar l ’abrasió de la coberta o de l ’aïllament del cablejat.
No hi poden haver cargols amb punta o d’altres elements similars que penetrin a dintre dels passos de cables.
El cablejat intern ha d’estar fet amb conductors del tipus, qualitat i secció  adequats, de manera que pugui 
suportar la potència d ’entrada en ús normal. 
L’aïllament ha de ser d ’un material capaç de suportar la tensió i la temperatura màxima a la que pugui estar 
sotmès, sense que afecti a la seguretat i mentre que estigui correctament instal·lat i connectat a la xarxa 
d’alimentació.
Si la lluminària ve cablejada de fàbrica, aleshores han d’ estar fetes totes les connexions internes, i únicament 
hi ha d ’haver accessibles els borns de connexió a la xarxa.
En el cablejat intern, el conductor de color verd -groc s’ha de fer servir únicament per a les connexions de terra. 
La resta de conductors han de seguir el codi de colors normalitzats, es a dir, el conductor neutre ha de ser de 
color blau clar, i els conductors de fase poden ser de color marró, gris o negre.
Han de complir les condicions de rigidesa elèctrica, torsió i resistència mecànica.
Tensió nominal d'alimentació (transformador):  230 V
Freqüència:  50 Hz
Grau mínim de protecció (UNE 20324):  IP -20X
Aïllament (REBT):  Classe I, II o III
Sobre la lluminària, i de manera clara i indeleble, hi ha d’ haver marcada la següent informació:
Marques que s'han de veure durant la substitució de les làmpades i ser visibles des de l'exterior de la lluminà 
ria o darrera de la tapa que s'hagi de treure al substituir les làmpades i amb les làmpades tretes:
- Potència assignada o indicació del tipus de làmpades que admet la lluminària
Marques que s'han d'observar durant la instal·lació de la lluminària i han de ser visibles des de l'exterior 
d'aquesta, o darrera d'una coberta o part que s'hagi de treure per la seva instal·lació:
- Marca d'origen (marca registrada, marca del fabricant o del nom del venedor responsable)
- Tensió o tensions assignades en volts
- Les lluminàries de classe II han de portar el símbol normalitzat corresponent
- Les lluminàries de classe III han de portar el símbol normalitzat corresponent
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- Número de model del fabricant o referència del tipus
- Marcat del borns
Marques que s'han de veure després de la instal·lació de la lluminà ria i han de ser visibles des de l'exterior, 
tant quant la lluminària està muntada o instal·lada amb les làmpades en posició com en l'ús normal:
- Temperatura ambient assignada màxima
- Xifres del codi del grau de protecció IP
- Distància mínima als objectes il·luminats
LLUMINÀRIES AMB EQUIP CONVENCIONAL O ELECTRÒNIC:
Ha d’ incorporar un equip auxiliar complert format per portalàmpades, reactància convencional o electrònica, 
condensador per a la correcció  del factor de potència (per a equips convencionals) i dispositiu arrencador (si 
és necessari). Tots els components de l ’equip auxiliar han de ser compatibles entre sí, i compatibles amb el 
tipus i potència de la làmpada o là mpades que admet la lluminària.
La connexió de l ’equip amb la xarxa s’ha de poder fer d’ alguna de maneres següents:
- Per mitjà una entrada de cables amb premsaestopa per a fer la connexió a l ’interior de la caixa
- Per mitjà de cables elèctrics que surten de la caixa i es connecten a la xarxa des de l ’exterior
- Per mitjà d ’una regleta de connexió integrada al cos de la caixa
La potència màxima del balast ha de ser igual o inferior a la potència màxima d ’entrada dels circuits balast -
làmpada, especificada en els annexes III i IV del Real Decreto 838/2002, en funció  de la seva categoria.
Ha de portar el marcatge CE, col·locat de forma visible i indeleble, de conformitat amb el que disposa el Real 
Decreto 838/2002.
LLUMINÀRIES AMB EQUIP CONVENCIONAL O ELECTRÒNIC INTEGRAT O ADOSSAT AL COS DEL LLUM:
Si l’ equip està integrat a dintre del cos del llum, aleshores la carcassa de la lluminà ria ha de tenir un espai per 
al seu allotjament.
Si l’ equip està adossat al cos del llum, aleshores aquest ha d ’estar muntat a l’interior d’ una caixa fixada 
mecànicament a la carcassa de la lluminària. Les connexions entre l ’equip i la lluminària han d ’estar fetes.
LLUMINÀRIES AMB EQUIP CONVENCIONAL O ELECTRÒNIC SEPARAT DEL COS DEL LLUM:
L’equip electrònic ha d ’estar muntat a dintre d’ una caixa que es fixa de manera independent de la lluminària.
Les connexions entre l’equip i la lluminària poden estar fetes o bé es poden fer al moment d ’instal·lar el llum, 
en qualsevol cas, els borns han d ’estar marcats en ambdós elements o bé el sistema de connexió  es tal que 
només admet una posició de muntatge.
LLUMINÀRIES SENSE EQUIP ELECTRÒNIC:
Ha d'incorporar un equip elèctric complert: portalàmpades i regletes de connexió.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En caixes.
A l'embalatge hi han de constar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Tensió nominal d'alimentació
- Número de model o referència tipus
- Potència nominal
Si la lluminària necessita equip electrònic per al seu funcionament, aleshores aquest s ’ha de subministrar 
amb la lluminària.
En les luminàries amb equip auxiliar, el subministrador ha de disposar del certificat que declari la potència total 
del conjunt (làmpada -equip auxiliar).
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d’ amidament: la indicada a la descripció de l ’element
Criteri d’ amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002
* UNE-EN 60598 -1:2001 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.
* UNE-EN 60598 -2-2:1997 Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Sección 2: Luminarias empotradas.
Real Decreto 838/2002, de 2 de agosto, por el que se establecen los requisitos de eficiencia energética de los 
balastos de lámparas fluorescentes.
LLUMINÀRIES AMB EQUIP CONVENCIONAL A. F. I LÀMPADES FLUORESCENTS:
* UNE-EN 60920:1994 Balastos para lámparas fluorescentes tubulares. Prescripciones generales y de 
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seguridad.
* UNE-EN 60921:1994 Balastos para lámparas fluorescentes tubulares. Prescripciones de funcionamiento.
LLUMINÀRIES AMB EQUIP ELECTRÒNIC I LÀ MPADES FLUORESCENTS:
* UNE-EN 60928:1997 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos electrónicos alimentados en corriente 
alterna para lámparas fluorescentes tubulares. Prescripciones generales de seguridad.
* UNE-EN 60929:1994 Balastos electrónicos alimentados en corriente alterna para lámparas fluorescentes 
tubulares. Prescripciones de funcionamiento.
LLUMINÀRIES AMB EQUIP ELECTRÒNIC I LÀMPADES DE DESCÀRREGA:
* UNE-EN 60922:1998 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos para lámparas de descarga (excepto de 
lámparas fluorescentes tubulares). Requisitos generales y de seguridad.
* UNE-EN 60923:1997 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos para lámparas de descarga (excepto 
lámparas fluorescentes tubulares). Prescripciones de funcionamiento.

BP27 CABLES
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Cables d'atenuació normal o baixa per a transmissió telefònica o de video.
S'han considerat els tipus següents:
- Cable per a transmissió telefònica de 8 parells fins a 20 parells de cable de 0,5 mm2 de secció cadascun
- Cable per a transmissió telefònica d'un parell fins a 8 parells de cables de 1 mm2 de secció cadascun
- Cable per a transmissió de video d'atenuació normal o baixa
CABLES DE TRANSMISSIÓ TELEFÒNICA:
Cable multifilar amb funda envoltant de material plàstic, destinat al circuit d'àudio, de trucades i al d'obrir portes.
CABLES DE VIDEO:
Cable coaxial de TV de les característiques següents:
- Impedància característica:  75 ohms
- Atenuació per a 100 m de llargària:

- Conductors d'atenuació normal:  <= 20 dB
- Conductors d'atenuació baixa:  <= 15 dB

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetat en rotlle.
Emmagatzematge: Dins del seu embalatge, protegit contra impactes.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d’ amidament: la indicada a la descripció de l ’element
Criteri d’ amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

D070 MORTERS SENSE ADDITIUS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tipus de ciment:
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A
- Ciments de ram de paleta MC
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi la exigència de blancor
Morters per a fàbriques :
- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça

- Morter ordinari (UNE -EN 998 -2) en fàbrica no armada:  >= M1
- Morter ordinari (UNE -EN 998 -2) en fàbrica armada:  >= M5
- Morter de junt prim o morter lleuger (UNE -EN 998 -2):  >= M5

Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ

Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter.
No s'han de mesclar morters de composició diferent.
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S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum necessari elaborat a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB -SE-F.

E652 ENVANS DE GUIX LAMINAT
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació d ’envans de plaques de guix laminat, amb perfileria de planxa d’ acer galvanitzat amb muntants de 
diferents seccions i aplacat amb plaques de guix laminat fixades mecànicament.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig dels perfils de l'entramat
- Col·locació i fixació dels perfils al parament
- Col·locació banda acústica
- Preparació de l ’aïllament (retalls, etc.) i col·locació, en el seu cas
- Replanteig dels perfils
- Col·locació aplomat o anivellat i fixació dels perfils
- Col·locació d ’aïllament tèrmic, si és el cas
- Preparació de les plaques (talls, forats, etc.)
- Replanteig de l'especejament en el parament
- Fixació de les plaques als perfils
- Segellat dels junts
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls, etc
CONDICIONS GENERALS:
El conjunt de l'aplacat ha de ser estable i indeformable a les accions previstes (vent, etc)  . Ha de formar una 
superfície plana i contínua que ha de quedar al nivell previst.
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades ni defectes apreciables en les 
làmines de paper.
Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar segellats degudament 
amb màstic per a junts.
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF. En qualsevol cas no 
quedaran tire s de menys de 40cm.
Quan la placa no arribi a cobrir tota l'alçària, s'han de col·locar alternades, per tal d'evitar la continuïtat dels junts 
horitzontals.
Els junts han de coincidir sempre amb elements portants.
En aplacats a dues cares, els junts verticals d'ambdós costats no han de coincidir en el mateix muntant.
Ajust entre les plaques:  <= 2 mm
Distància entre cargols del mateix muntant:  25 cm
Distància dels cargols a les vores de les plaques:  15 mm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig parcial:  ± 2 mm
- Replanteig total:  ± 2 mm
- Planor:  ± 5 mm/2 m
- Aplomat:  ± 5 mm/3 m
- Ajust entre plaques:  ± 1 mm
- Distància dels cargols a les vores de les plaques:  ± 5 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Per a iniciar -ne l'execució cal que la coberta i el tancament de l'edifici s'ha gin acabat, inclosa la fusteria dels 
buits d'obra que quedin en l'àmbit d'actuació.
Per a l'execució de les cantonades i acords de paraments, els perfils de terra i sostre s'han de tallar 
perpendicularment a la seva directriu per resoldre l'acord per testa, comptant però, amb els gruixos de les 
plaques que hagin de passar.
Queden expressament proscrites les trobades a biaix de cartabó  en el muntatge de la perfileria.
La manipulació de les plaques (talls, forats per a instal·lacions, etc.) s'ha de fer abans de fixar -les al suport.
Els cargols han d'entrar perpendicularment al pla de la placa, i la penetració del cap ha de ser la correcta.
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L’ordre d’ execució de les feines ha de ser l’indicat en el primer apartat, on s’enumeren les operacions incloses 
a la unitat d’obra.
Després d’ executar cadascuna de les operacions del muntatge de l’envà, i abans de fer una operació que 
oculti el resultat d ’aquesta, s’ha de permetre a la DF doni la conformitat  de les tasques realitzades.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen.
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

E866 REVESTIMENTS DE SURO
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Revestiments verticals de paraments interiors realitzats amb planxes o làmines de diferents materials, col·
locats a l ’obra.
S'han considerat els materials següents:
- Planxes de suro col·locades amb adhesiu.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Col·locació planxes de suro amb adhesiu:
- Preparació i comprovació de la superfície de suport
- Col·locació de l'adhesiu
- Col·locació de les peces
- Acabat final de la superfície
CONDICIONS GENERALS:
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces trencades, deformades ni amb defectes superficials 
apreciables (ratlles, bonys, etc.).
S'han de respectar els junts propis del suport.
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.
Toleràncies d'execució:
- Planor:  ± 2 mm/2 m
- Horitzontalitat:  ± 2 mm/2 m
- Paral·lelisme entre els eixos dels junts:  ± 1 mm/m
- Horitzontalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m
- Verticalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m
COL·LOCACIÓ AMB ADHESIU:
No hi ha d'haver bosses ni ressalts entre les peces.
La superfície acabada ha de tenir la textura i el color uniformes.
Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana i llisa.
Les peces s'han de col·locar a tocar.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

COL·LOCACIÓ AMB ADHESIU:
El revestiment s'ha de col·locar quan el local estigui acabat i envidrat.
 El suport ha de ser sec i net, i ha de complir les condicions de planor i aplomat que s'exigeixin al parament 
acabat.
El suport ha de tenir un grau d'humitat <= 2,5%.
L'adhesiu s'ha d'estendre i s'ha d'aplicar seguint les instruccions del fabricant.
Un cop acabada la col·locació , s'ha d'aplicar l'acabat final de superfície, en el seu cas.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
PLANXES DE SURO:
Amb deducció de la superfí cie corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials 
diferents d'aquells qu e normalment conformen la unitat.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

E89 PINTATS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos mitjançant diferents 
capes aplicades en obra.
S’han considerat els tipus de superficies següents:
- Superfícies de fusta
- Superfícies metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure)
- Superfícies de ciment, formigó o guix
 S'han considerat els elements següents:
- Estructures
- Paraments
- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres)
- Elements de protecció (baranes o reixes)
- Elements de calefacció
- Tubs
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l ’òxid i neteja prèvia si és el cas, amb aplicació de les capes 
d'emprimació , de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat segons la composició de la pintura 
d'acabat
- Aplicació successiva, amb els intervals d ’assecat, de les capes de pintura d'acabat
CONDICIONS GENERALS:
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.
A les finestres, balconeres i portes, s'admet que s'hagin protegit totes les cares però que només s'hagin pintat 
les visibles.
PINTAT A L'ESMALT:
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment:  >= 125 micres

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C
- Humitat relativa de l'aire > 60%
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han 
de refer les parts afectades.
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions del 
fabricant.
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització  de la 
DF.
Quan el revestiment estigui format per mes d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament diluï da, 
segons les instruccions del fabricant.
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i després de 
l'aplicació.
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.
SUPERFÍCIES DE FUSTA:
La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d'altres defectes.
El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una fondària mínima de 5 mm, ha de ser 
inferior a  un 15% per a coníferes o fustes toves i a un 12% per a frondoses o fustes dures.
S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta de les mateixes característiques.  
Els nusos sans que tenen exsudació de resina s'han de tapar amb goma laca.
Abans de l'aplicació de la 1° capa s'han de corregir i eliminar els possibles defectes amb massilla, segons les 
instruccions del fabricant; passar paper de vidre en la direcció de les vetes i eliminar la pols.
SUPERFÍCIES METÀL·LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE):
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Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni òxid.
En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha de desgreixar la 
superfície. Tot seguit  s'han d'aplicar les dues capes d'emprimació antioxidant. La segona s'ha de tenyir 
lleugerament amb pintura.
En el cas d’estructures d’acer s’ han de tenir en compte les següents consideracions:
- Abans d’aplicar la capa d’ emprimació les superfícies a pintar han d ’estar preparades adequadament d’ acord 
amb les normes UNE -EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE -EN ISO 8504-3.
- Si s’aplica més d ’una capa s’ha d’utilitzar per a cadascuna un color diferent.
- Després de l ’aplicació de la pintura les superfícies s ’han de protegir de l’ acumulació d ’aigua durant un cert 
temps.
SUPERFÍCIES DE CIMENT, FORMIGÓ O GUIX:
La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades.
El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adherència. Ha de tenir una humitat 
inferior al 6% en pes.
S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals.
Temps mínim d'assecatge de la superfície abans d'aplicar la pintura:
- Guix:  3 mesos (hivern); 1 mes (estiu)
- Ciment:  1 mes (hivern); 2 setmanes (estiu)
En superfícies de guix, s'ha de verificar l'adherència del lliscat de guix.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS DE FUSTA O D’ACER O PORTES ENROTLLABLES:
m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.
Cal considerar el desenvolupament del perímetre.
Deducció  de la superfície corresponent a obertures:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueix
- Obertures entre 1 i 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%
Aquest criteris inclouen la neteja dels elements que configuren l'obertura com és ara, bastiments que s'hagin 
embrutat.
PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX, FINESTRES, BALCONERES, PORTES VIDRIERES, CEGUES O 
EXTENSIBLES:
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
Deducció  de la superfície corresponent a obertures:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueix
- Obertures entre 1 i 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%
Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament per a peces amb una superfície envidrada de:
- Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50%
- Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25%
- Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix
En les portes extensibles, la superfície s'ha d'incrementar el 50%
PINTAT D’ELEMENTS DE PROTECCIÓ O ELEMENTS DE CALEFACCIÓ:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
PINTAT DE TUBS O PINTAT O ENVERNISSAT DE PASSAMÀ:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PINTAT D’ESTRUCTURES D’ACER:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Acero DB -SE-A
PER A LA RESTA D'ELEMENTS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

EAZ1 TAPAJUNTS PER A FINESTRES I PORTES
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Perfils de fusta per a cobrir la junta entre el bastiment i el parament acabat de la paret, col·locats amb puntes, 
tapades amb massilla.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
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- Replanteig
- Fixació dels perfils
- Segellat dels forats de la porta
 CONDICIONS GENERALS:
El tapajunts ha de ser equidistant de les arestes del bastiment sobre el qual està col·locat.
Ha d'estar fixat sòlidament al bastiment en tota la seva llargària.
La unió entre els tapajunts ha de ser a biaix de cartabò, si la DF no fixa una altra condició.
Cada muntant del bastiment ha d'estar cobert per un sol perfil de tapajunts.
Toleràncies d'execució:
- Distància entre les arestes del bastiment:  ± 1 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El procés de col·locació no ha d'alterar les característiques de l'element.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

EG2A CANALS PLÀSTIQUES
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Canal plàstica de PVC rígid amb lateral llis, perforat o ranurat, de dimensions 60x190 mm com a màxim, amb 
separador o sense i muntada superficialment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Fixació i nivellació
- Tallat en curves i cantonades
 CONDICIONS GENERALS:
El muntatge s'ha de fer mitjançant visos i tacs expansius per a fixar -la al parament.
Les unions dels trams rectes, derivacions, cantonades, etc., de les canals s'han de fer amb peces d'unió 
fixades amb cargols o reblons.
Les unions han d'estar a 1/5 de la distància entre dos recolzaments.
Els finals de canalització i els trams han d'estar coberts amb tapetes de final de tram.
Nombre de fixacions:  >= 3/m
Toleràncies d'instal·lació:
- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No hi ha condicions específiques del procés d ’instal·lació.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels 
punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
La instal·lació inclou les fixacions i les tapes.
Els separadors estan inclosos si està indicat a la PO.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002

EP27 CABLES
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Cables de transmissió telefònica i de transmissió de video col·locat en tub.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació del cable dins del tub de protecció
- Connexió al circuit de comunicació
 CONDICIONS GENERALS:
Tots els cables s'han de muntar protegits dins d'un tub de PVC, exclusiu per a contenir els conductors 
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d'aquesta instal·lació . No s'admet cap altre cable conductor aliè a la instal·lació.
El diàmetre interior del tub protector ha de ser >= 1,3 vegades el diàmetre del cercle circumscrit al feix dels 
conductors.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No hi ha condicions específiques del procés d ’instal·lació.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

EP7E EQUIPS ELECTRÒNICS PER A SISTEMES DE TRANSMISSIÓ DE DADES
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Equips electrònics per a transmissió de dades, col·locats.
S’han contemplat les partides d’ obra següents:
- Switch col·locat en armari rack de 19”
- Hub col·locat en armari rack de 19”
- Router col·locat en armari rack de 19”
- Targeta de xarxa amb adaptador RJ45 amb bus de connexió PCI, col·locada a l ’interior del PC
- Targeta de xarxa amb adaptador FO SC, amb bus de connexió PCI col·locada a l ’interior del PC
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En elements col·locats dins de l ’armari rack de 19”:
- Col·locació dins de l ’armari
- Execució de les connexions elèctriques
- Prova de funcionament
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges
En elements col·locats a l ’interior del PC:
- Retirada de la carcassa del PC
- Col·locació de la targeta en la ranura de connexió
- Comprovació del funcionament
- Tancat de la carcassa del PC
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges
ELEMENTS COL·LOCATS DINS DE L ’ARMARI RACK DE 19”:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de quedar fixat sòlidament a l ’armari pels punts previstos a la documentació tècnica del fabricant i amb el 
sistema de fixació disposat pel fabricant. No s ’han de transmetre esforços entre el plafó i l ’armari.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació  han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el 
muntatge i les connexions dels mecanismes han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel 
fabricant, o expressament aprovats per aquest.
L’element ha de quedar connectat a la xarxa d’alimentació elè ctrica i en condicions de funcionament.
Els terminals de connexió de dades de la part frontal han de quedar accessibles.
La porta de l’ armari ha de poder obrir i tancar correctament, fins i tot quan hi hagi connectats els cables de la 
instal·lació de dades.
En les instal·lacions amb cables metàl·lics apantallats, l ’ apantallament no es pot perdre en el connector, per 
tant, la pantalla del cable s’ha de connectar amb la pantalla del propi connector.
En les instal·lacions amb cables de fibra òptica, la qualitat i característiques del senyal ò ptic no poden alterar-
se en el punt de connexió entre la fibra i el connector.
Així mateix, no es pot perdre la qualitat i les característiques del senyal ò ptic per radis de curvatura 
excessivament petits en el traçat del cable de fibra òptica.
La prova de servei ha d’estar feta.
ELEMENTS COL·LOCATS A L’INTERIOR DEL PC:
La targeta de xarxa ha de quedar introduïda a dintre de la ranura de connexió del PC.
Els connectors de dades de la targeta han de ser accessibles.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF .
Les connexions dels cables amb els connectors s'han de fer amb l'utillatge adequat.
Les connexions s'han de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
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La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
S'ha de comprovar que les característiques tè cniques dels elements corresponen a les especificades al 
projecte.
Un cop col·locat el connector, es procedirà  a la retirada de l'obra de tots els elements sobrants com ara 
embalatges, retalls de cables, etc.
ELEMENTS COL·LOCATS A L ’INTERIOR DEL PC:
Les targetes s’han d’ introduir a la ranura de connexió pressionant de manera uniforme.
No s’ ha de deformar la targeta que suporta la ranura de connexió en el moment d ’ introduir la targeta, per tal de 
no malmetre el circuit imprès ni cap component electrònic.
No s’ han de tocar amb els dits els contactes elèctrics de la targeta.
La targeta s’ha de fixar a la carcassa del PC.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat necessària amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002
* UNE-EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.
* UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.
* EN 50173 -1:2002 Information Technology. Generic cabling systems, Part 1: General requirements and office 
areas.

K218 DESMUNTATGES, ARRENCADES I REPICATS DE REVESTIMENTS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

 Enderroc, arrencada, repicat o desmuntatge de revestiments de paraments verticals o horitzontals, amb 
càrrega manual i mecànica sobre camió, o aplec per a posterior reutilització.
L'enderroc, el repicat i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà transportat a un 
abocador.
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, i ha de ser netejat, 
classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva 
posició original. 
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Repicat superficial d'element de pedra natural, d'arrebossat, d'enguixat, o d’ estucat amb mitjans manuals i 
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Arrencada d'enrajolat o d’aplacat, en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre 
camió o contenidor
- Enderroc de cel ras, o cel ras i de les instal·lacions existents al seu interior , amb mitjans manuals i càrrega 
manual de runa sobre camió o contenidor
- Desmuntatge d'aplacat, amb mitjans manuals, neteja i aplec de materials per a la seva reutilització i carrega 
de runa sobre camió o contenidor
- Arrencada d'escopidor o coronament metàl·lic, ceràmic o de pedra amb mitjans manuals i càrrega manual de 
runa sobre camió o contenidor
- Repicat de morters dels junts de parament de pedra, amb mitjans manuals i carrega de runa sobre camió o 
contenidor
- Repicat de revoltons, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Rascat de pintura en voltes, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Desmuntatge per a recuperació de rajoles de valència sobre paraments, per a la seva posterior restauració  i 
muntatge, amb mitjans manuals, d'una en una, protegint -les amb paper d'arròs, cola natural i paper de 
bombolles, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Enderroc de teginat, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o contenidor
- Desmuntatge de teginat amb mitjans manuals, neteja i aplec de material per a la seva reutilització i carrega 
de runa sobre camió o contenidor
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Enderrocs, repicat o arrencades:
- Preparació de la zona de treball
- Enderroc, repicat o arrencada de l'element amb els mitjans adients
- Tall d'elements metàl·lics, guies, suports, etc.)
- Trossejament i apilada de la runa
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- Càrrega de la runa sobre el camió
Desmuntatge:
- Preparació de la zona de treball
- Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal
- Desmuntatge per parts, i classificació del material
- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec
- Càrrega i transport de la runa a l'abocador
Determinació del grau de dificultat d ’intervenció a les unitats d ’obra on intervenen restauradors:
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:

- Degradació de l ’element a tractar
- Resistència al tractament
- Dificultat d’ accés a l ’element a tractar

- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri:
- Suma 0 a 3:  Grau de dificultat baix
- Suma 4 a 6:  Grau de dificultat mitjà
- Suma 7 a 9:  Grau de dificultat alt

ENDERROC, REPICAT O ARRENCADA:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar -ne la càrrega, en funció dels 
mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
La base del element eliminat no ha d'estar danyada pel procés de treball.
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
DESMUNTATGE:
El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original.
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé.
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han d'estar separades del 
terra.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans que els 
elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat.
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin càrregues.
Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixin.
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar -se intactes, segons s'indiqui en la DT o, en el seu 
defecte, per la DF.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element, si la seva amplària és > 35 cm i la seva 
alçària és <= 2 m.
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar -lo i protegir -lo per tal d'evitar -ne 
l'esfondrament.
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les 
construccions veï nes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF .
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre 
l'estructura per acumulació de material.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les 
condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

ARRENCADA D'ESCOPIDOR O CORONAMENT:
m de llargària realment arrencat, d ’acord amb la DT.
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ARRENCADA, ENDERROC, O DESMUNTATGE O REPICAT DE REVESTIMENTS DE PARAMENTS O SOSTRES:
m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE -
ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones

K5ZE RÀFECS I VORES LLIURES
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació d'elements per a prolongar el vol de la coberta respecte del pla del parament i expulsar l'aigua lluny 
d'aquest.
S'han considerat els tipus següents:
- Vora lliure d’una o dues peces de planxa col·locada amb fixacions mecàniques
- Ràfec de planxa col·locat amb fixacions mecàniques
- Vora lliure de peça de teula de morter de ciment col·locada amb morter
- Vora lliure amb peces de rajola ceràmica fina amb trencaaigües, col·locada amb morter
- Ràfec de pissarra, col·locada amb fixacions mecàniques
- Ràfec de tres fulls de maó ceràmic manual, decalats 10 cm, col·locats amb morter
- Protecció de cornisa amb planxa col·locada amb fixacions mecàniques sobre platina d'acer galvanitzat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Element de planxa:
- Replanteig de l'element
- Col·locació de les làmines metàl·liques mitjançant fixacions mecàniques
- Execució dels junts entre làmines
Vora lliure amb peces de rajola ceràmica amb trencaaigües col·locada amb morter:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig de les peces
- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport
- Rejuntat dels junts
- Neteja del parament
Ràfec de pissarra, col·locada amb fixacions mecàniques:
- Replanteig de l'element
- Col·locació de les lloses per filades
Ràfec de maó ceràmic:
- Replanteig de l'especejament
- Col·locació de les peces dels diferents gruixos fixades amb morter
- Neteja de l'element
Protecció de cornisa amb planxa:
- Neteja i preparació del suport
- Replanteig de l'element
- Col·locació de la platina d'acer fixada al suport
- Col·locació de la làmina fixada a la platina
- Execució dels junts entre làmines
CONDICIONS GENERALS:
El conjunt de l'element col·locat ha de ser estanc.
Les peces han de quedar sòlidament fixades al suport.
Volada de les pece s del ràfec:  >= 5  cm; < mitja peça
Volada de les p eces de la vora lliure:  >= 5 cm
ELEMENT DE PLANXA:
Els junts entre les peces, s'han de fer per cavalcament.  En els cavalcaments els orificis de fixació han de 
permetre els moviments de dilatació.
Les fixacions  han de ser de metall compatible amb el de la planxa, en el cas de planxes de coure han de ser 
claus de coure o visos de bronze o aliatge de coure
La subjecció de les planxes he d ’estar feta amb grapes d’ ancoratge, amb la vora de la planxa doblegada 
encaixada en les patilles de la grapa. Les grapes han de ser de metall compatible amb el de la planxa.
Les fixacions han de quedar lleugerament inclinades, els caps no han de formar arestes vives que puguin fer 
malbé  el metall.
Les grapes d’ancoratge han d’estar fixades als llistons o al tauler de fusta mitjançant fixacions mecà niques.
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Els claus han de ser de secció circular o quadrada, cap gros, pla i dentats, no es poden utilitzar claus llisos.
L’extrem de la patilla de la grapa d’ancoratge, oposat al de l’unió  amb la planxa, ha de quedar doblegat i cobrir 
els caps de les fixacions per tal d ’evitar que facin malbé la planxa.
Les fixacions han de quedar separades dels extrems de la planxa, per tal de no impedir els moviments de 
dilatació  del metall.
La unió de planxes s ’ha de fer, sempre que sigui posible per unió engrapada, per tal de permetre  el lliure 
moviment de les planxes.
El sentit del cavalcament ha de protegir l'element dels vents dominants i del recorregut de l'aigua.
La vora lliure ha de quedar fixada mitjançant claus clavats en un dels seus extrems, per l'altre les peces han de 
quedar fixades entre elles.
Els extrems de dues planxes contigües es pleguen i les dues planxes s'enganxen entre si. Els extrems han de 
quedar doblegats en angle recte. 
L'extrem de la planxa inferior del faldó ha de quedar engrapat amb les grapes d'ancoratge del ràfec.
En la base de la unió ha de quedar una separació de 2-3 mm entre els extrems de la planxa, per tal d'absorbir 
els moviments.
En l'element de planxa de plom, els junts entre les peces s'han de soldar amb estany. Les vores del junt de 
dilatació s'han de fer doblegades i encaixades.
El tapajunts ha de quedar col·locat sobre el llistó i cavalcar sobre els extrems laterals de la planxa.
Els tapajunts han de quedar fixats al llistó amb dos claus amb volandera de plom. Ha de quedar fixat en el 
cavalcament entre peces.
Els trams de tapajunts han de cobrir completament la unió entre dues planxes. Ha de quedar engrapat amb els 
extrems laterals de dues planxes contigues, juntament amb les grapes d’ancoratge.
Distància entre junts de dilatació:  <= 600 cm
Distància entre els junts consecutius (planxa de plom):  <= 150 cm
Junts transversals:  Llargària del cavalcaments per a fer el plec:
- Plec planxa superior:  >= 35 mm
- Plec planxa inferior:  >= 70+15 mm
Plec planxa lateral:  >= 35 mm
Doblec de la vora de la grapa d’ancoratge sobre la xapa:  >= 15 mm
Cavalcament entre peces del tapajunts:  >= 50 mm
Llargària dels trams del tapajunts:  <= 2 m
Separació de les fixacions dels extrems de la planxa:  >= 20 mm
Separació de les patilles d ’ancoratge als extrems:  >= 10 cm
Grapes d'ancoratge:
- Nombre de grapes:  2 grapes/planxa
- Nombre de fixacions:  2-3
Distància entre els punts de fixació:
- Planxa de zinc, coure o alumini :  <= 50 cm 
- Planxa de plom:  <= 10 cm
Cavalcaments:
- Planxa de plom:  >= 2,5 cm
Toleràncies d'execució:
- Alineacions:  ± 5 mm/m,  ± 20 mm/total
VORA LLIURE AMB PECES DE RAJOLA CERÁMICA AMB TRENCAAIGÜES:
A l'element acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni tacades.
Ha de tenir el color i la textura uniformes.
Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana, amb la inclinació 
adequada.
Els junts entre les peces han d'estar reblerts.
Els trencaaïgues han de sobresortir respecte a l'acabat de la paret.
Sortint del trencaaigües:  >= 3 cm
Toleràncies d'execució:
- Horitzontalitat:  ± 2 mm/m
RÀFEC AMB LLOSES DE PISSARRA:
Totes les lloses han d'anar clavades al suport per dues puntes.
En el ràfec, la pissarra a sobre del doblat s'ha de col·locar amb ganxos encara que vagi clavada.
Les peces han d'anar col·locades a trencajunt en la direcció del pendent i alineades en l'altra direcció.
Distància entre la fixació i l'extrem superior:  >= 9 cm
Distància entre la fixació i els extrems laterals:  >= 5 cm
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 Cavalcaments:  >= 10 cm
Toleràncies d'execució:
- Volada del ràfec:  ± 10 mm
- Horitzontalitat:  ± 10 mm/m,   ± 50 mm/total
RÀFEC AMB TRES FULLS DE MAÓ CERÀMIC COL·LOCAT AMB MORTER
Les peces han de quedar col·locades deixant junts entre elles.
Els diferents gruixos de maó han d ’anar col·locats a trencajunt.
Els junts han de ser plens i sense rebaves.
S'han de respectar els junts estructurals.
Separació entre peces:  0,2 - 0,5 cm
Toleràncies d'execució:
- Alineació de les filades:  <= 5 mm/2 m
PROTECCIÓ DE CORNISA AMB PLANXA:
La platina d'acer ha d'estar sòlidament fixada al suport.
La planxa metàl·lica ha de cobrir completament la platina i en el seu remat ha de volar formant un trencaaigües.
La planxa metàl·lica ha de quedar sòlidament fixada a la platina d'acer.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha d'assegurar 
l'estabilitat de l'equip.
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat.
ELEMENT DE PLANXA:
La col·locació dels trams s'ha de començar pel punt més baix.
S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de zinc o plom amb el guix, els morters de ciment pò rtland frescos i 
les fustes dures (roure, castanyer, teca, etc.).
En el cas del zinc, a més, cal evitar el contacte amb la calç, l'acer no galvanitzat i el coure sense estanyar.
S'ha d'evitar el contacte directe de l'acer galvanitzat amb el guix, els ciments pòrtland frescos, la calç, les fustes 
dures (roure, castanyer, teca, etc.) i l'acer sense protecció contra la corrosió.
ELEMENTS COL·LOCATS AMB MORTER:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C.
El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment.
S'ha d'aplicar sobre superfícies netes.
El suport i les peces per col·locar que han d'estar en contacte amb el morter, han de tenir la humitat necessà 
ria per tal de que no absorbeixin l'aigua del morter.
VORA LLIURE AMB PECES DE RAJOLA CERÁMICA AMB TRENCAAIGÜES:
Cal barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar diferències de tonalitat.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Salubridad DB -HS.

K874 TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE REPARACIÓ I NETEJA D'ELEMENTS D'ACER
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Neteja i preparació  de superficie d'elements d'acer, amb sistemes diferents, per a aplicar posteriorment els 
recobriments d'acabat.
S'han considerat els tipus d'unitat d'obra següents:
- Escatat i raspallat 
- Neteja amb raig de sorra i eliminació d'òxid amb detergent
- Passivat de perfils laminats
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Neteja i preparació de la superfície amb raspallat:
- Raspallat dels elements
- Neteja de la zona de treball i càrrega manual la runa
Neteja amb raig de sorra i detergent:
- Protecció dels elements que no son objecte de la neteja
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- Aplicació de raig de sorra
- Aplicació del producte de neteja en successives aplicacions
- Neteja de la zona de treball
Passivat:
- Neteja i preparació de la superfície a tractar
- Aplicació de la emprimació
- Aplicació del morter en dues capes
NETEJA I PREPARACIÓ:
La superfíce ha de quedar neta, sense greixos, òxid ni restes de materials adherits.
PASSIVAT:
El morter ha de cobrir completament la superfície, sense deixar bosses ni porus.
El morter ha d’estar adherit a la base.
Gruix de la capa: >= 0,5 mm, <= 1 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs en cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és superior a 50 km/h.
S’ha de comprovar la compatibilitat del sistema de neteja amb el suport a tractar.
Si s'utilitza projecció de sorra s'han de protegir els elements que no s'han de tractar, i  s'ha de fer un sistema de 
recollida de la sorra projectada.
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització  de la 
DF.
PASSIVAT:
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C
- Humitat relativa de l'aire > 60%
 Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han 
de refer les parts afectades.
El suport ha d'estar net, sense greixos, olis o restes de ciment.
S’ha d’aplicar una capa d’ imprimació per tota la superfície  que hagi de quedar en contacte amb el morter.
Si el producte s’ aplica en vàries capes, no s'ha d'aplicar una capa si la anterior no esta completament seca.
El morter s’ha de barrejar seguint les instruccions del fabricant i s’ha d’  aplicar abans del temps màxim 
establert.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superfície realment executada, segons les especificacions de la DT.
Cal considerar el desenvolupament del perímetre.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

K89 PINTATS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos mitjançant diferents 
capes aplicades en obra.
S’han considerat els tipus de superficies següents:
- Superfícies de fusta
- Superfícies metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure)
- Superfícies de ciment, formigó o guix
 S'han considerat els elements següents:
- Estructures
- Paraments
- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres)
- Elements de protecció (baranes o reixes)
- Elements de calefacció
- Tubs
- Fregat d’òxid, neteja i repintat de reixa o barana
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l ’òxid i neteja prèvia si és el cas, amb aplicació de les capes 
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d'emprimació , de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat segons la composició de la pintura 
d'acabat
- Aplicació successiva, amb els intervals d ’assecat, de les capes de pintura d'acabat
CONDICIONS GENERALS:
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.
A les finestres, balconeres i portes, s'admet que s'hagin protegit totes les cares però que només s'hagin pintat 
les visibles.
PINTAT A L'ESMALT:
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment:  >= 125 micres

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C
- Humitat relativa de l'aire > 60%
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han 
de refer les parts afectades.
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions del 
fabricant.
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització  de la 
DF.
Quan el revestiment estigui format per mes d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament diluï da, 
segons les instruccions del fabricant.
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i després de 
l'aplicació.
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.
SUPERFÍCIES DE FUSTA:
La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d'altres defectes.
El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una fondària mínima de 5 mm, ha de ser 
inferior a  un 15% per a coníferes o fustes toves i a un 12% per a frondoses o fustes dures.
S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta de les mateixes característiques.  
Els nusos sans que tenen exsudació de resina s'han de tapar amb goma laca.
Abans de l'aplicació de la 1° capa s'han de corregir i eliminar els possibles defectes amb massilla, segons les 
instruccions del fabricant; passar paper de vidre en la direcció de les vetes i eliminar la pols.
SUPERFÍCIES METÀL·LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE):
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni òxid.
En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha de desgreixar la 
superfície. Tot seguit  s'han d'aplicar les dues capes d'emprimació antioxidant. La segona s'ha de tenyir 
lleugerament amb pintura.
En el cas d’estructures d’acer s’ han de tenir en compte les següents consideracions:
- Abans d’aplicar la capa d’emprimació les superfícies a pintar han d’estar preparades adequadament d’ acord 
amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3.
- Si s’aplica més d’una capa s’ha d’utilitzar per a cadascuna un color diferent.
- Després de l’aplicació de la pintura les superfícies s’han de protegir de l’acumulació d’aigua durant un cert 
temps.
SUPERFÍCIES DE CIMENT, FORMIGÓ O GUIX:
La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades.
El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adherència. Ha de tenir una humitat 
inferior al 6% en pes.
S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals.
Temps mínim d'assecatge de la superfície abans d'aplicar la pintura:
- Guix:  3 mesos (hivern); 1 mes (estiu)
- Ciment:  1 mes (hivern); 2 setmanes (estiu)
En superfícies de guix, s'ha de verificar l'adherència del lliscat de guix.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS DE FUSTA O D’ACER O PORTES ENROTLLABLES:
m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.
Cal considerar el desenvolupament del perímetre.
PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX, FINESTRES, BALCONERES, PORTES VIDRIERES, CEGUES O 
EXTENSIBLES:
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
Deducció  de la superfície corresponent a obertures:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueix
- Obertures entre 1 i 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%
Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament per a peces amb una superfície envidrada de:
- Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50%
- Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25%
- Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix
En les portes extensibles, la superfície s'ha d'incrementar el 50%
PINTAT D’ELEMENTS DE PROTECCIÓ O ELEMENTS DE CALEFACCIÓ:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
PINTAT DE TUBS O PINTAT O ENVERNISSAT DE PASSAMÀ:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PINTAT D’ESTRUCTURES D’ACER:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Acero DB -SE-A
PER A LA RESTA D'ELEMENTS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

K9Z2 REBAIXATS, POLITS I ABRILLANTATS DE PAVIMENTS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions per a l'acabat de paviments de terratzo, pedra, mosaic hidràulic o fusta.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Rebaixat
- Polit
- Abrillantat
 REBAIXAT DE PAVIMENT DE TERRATZO O PEDRA:
Operació realitzada sobre un paviment de terratzo o de pedra per tal d'obtenir la superfície adequada per a ser  
polida posteriorment.
A la superfície del paviment no hi ha d'haver ressalts entre les rajoles.
Toleràncies d'execució:
- Planor del paviment un cop rebaixat:  ± 4 mm/2 m,  Celles nul·les
- Marques del rebaix:  <= 1% de rajoles sobre la totalitat
POLIT DE PAVIMENT DE TERRATZO O PEDRA:
Operació realitzada sobre un paviment de terratzo o de pedra per tal d'obtenir la superfície adequada per a 
rebre  un paviment prim o ser abrillantada posteriorment.
La superfície del paviment no ha de tenir marques de rebaix, ressalts entre les rajoles, diferències de tonalitat  
o d'altres defectes.
ABRILLANTAT DE PAVIMENT DE TERRATZO, PEDRA O MOSAIC HIDRÀULIC:
Conjunt d'operacions necessàries, realitzades sobre un paviment polit de terratzo, pedra 
o mosaic hidràulic, per tal de donar-li l'acabat final de recepció.
La superfície del paviment no ha de tenir marques de rebaix, ressalts entre les rajoles, diferències de tonalitat  
o d'altres defectes i ha de ser antilliscant.
REBAIX I POLIT DE PAVIMENT DE FUSTA:
Conjunt d'operacions necessà ries, realitzades sobre un paviment de fusta, per tal de deixar-lo preparat per a 
ser envernissat posteriorment.
En paviments nous no hi ha d’haver ressalts. La superficie ha de quedar plana i afinada.
En paviments antics no hi ha d’haver ressalts ni capes antigues de vernís i cera.
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
Als racons i a les vores del paviment, pel seu difícil accés, s'han de fer les operacions amb una màquina radial 
de discs flexibles i s'han d'acabar manualment.
REBAIXAT DE PAVIMENT DE TERRATZO O PEDRA:
El rebaix s'ha de fer 5 dies després de la col·locació del paviment.
La primera passada s'ha de fer amb pedra abrasiva de gra gruixut de 30 o 60 i la segona, d'afinament, amb gra 
de 120 per tal d'eliminar les marques del rebaix.
POLIT DE PAVIMENT DE TERRATZO O PEDRA:
El poliment s'ha de fer 5 dies després d'haver col·locat el paviment.
S'ha d'estendre una beurada per tal de tapar els junts i els porus oberts durant l'operació de rebaix.
Al cap de 48 h de l'estesa de la beurada s'ha de polir la superfície passant una pedra abrasiva de gra fi de 220 
per tal d'eliminar les marques anteriors i deixar la superfície completament preparada.
ABRILLANTAT DE PAVIMENT DE TERRATZO, PEDRA O MOSAIC HIDRÀULIC:
L'abrillantament s'ha de fer 4 dies després d'haver -lo polit.
S'ha de treballar per superfícies d'entre 4 i 5 m2.
S'ha de fer en dues fases: a la primera s'ha d'aplicar un producte base de neteja i a la segona s'ha d'aplicar un 
líquid metal·litzador d'abrillantament.
En totes dues operacions s'ha de passar la màquina amb una monyeca de llana d'acer fins que la superfície 
que es tracta estigui completament seca.
L'abrillantament es pot completar amb tractaments protectors.
REBAIX I POLIT DE PAVIMENT DE FUSTA:
El rebaix i polit s’ha de fer un cop estabilitzat el paviment, considerant les condicions ambientals d’humitat 
relativa i temperatura. 
Per a unes condicions higrotèrmiques normals d ’humitat relativa entre el 40% i el 70%, i temperatura de 15 a 
20º, els temps d’ espera recomanats en funció del tipus d ’adhesiu són els següents:
- Adhesius d’ acetat en dispersió aquosa:  20 dies
- Adhesius en solvent alcohòlic o orgànic:  7 dies
- Adhesius de dos components:  4 dies
El procés complet s ’ha de fer en varies passades amb paper de vidre de gra progressivament menor. La 
quantitat de passades depè n dels desnivells de la superfície i de la duresa del vernís i de la fusta instal·lada.
S’ha de començar sempre amb la llum de front, per a evitar ombres.
La primera passada s’ ha de fer en diagonal respecte a la direcció de la fibra de la fusta. La segona passada 
en la diagonal oposada i la tercera i la quarta en paral·lel a la fibra de la fusta.
Després de diverses passades s ’ha d’escombrar la superfície i eliminar la pols amb aspirador.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superfí cie amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície 
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ú s de 
material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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1.1 M2 Substitució d'enrajolat de parament vertical a una alçària <= 3 m, amb rajola de ceràmica de
15x15 cm col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica amb arrencada i repicat de revestiments
existents i càrrega manual de runa transport de residus a l'abocador

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 1,00 1,00 3,000

3,000 3,000

Total m2  ......: 3,000

1.2 M2 Arranjament revestiments
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 8,00 16,000Despatx  10
2 7,00 14,000Despatx  11
2 7,00 14,000Despatx  12

1,20 44,000 52,800

Total m2  ......: 52,800

1.3 M2 Arranjament revestiments
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 8,50 2,50 42,500Comuns
2 1,60 2,50 8,000

4,00 2,35 9,400
18,00 2,35 42,300
15,00 2,35 35,250
2,00 2,35 4,700

30,00 2,35 70,500
30,00 2,15 64,500

277,150 277,150

Total m2  ......: 277,150

1.4 M Vora lliure de planxa de coure de 0,82 mm de gruix i 35 cm de desenvolupament, col·locada
amb fixacions mecàniques

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 5,00 10,000

10,000 10,000

Total m  ......: 10,000

1.5 U Arranjament pany tancament finestres
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

12 12,000
12,000 12,000

Total u  ......: 12,000

1.6 U Arranjament pany tancament portes
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

42 42,000
42,000 42,000

Total u  ......: 42,000

1.7 U Arranjament pany tancament balconeres
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 2,000
2,000 2,000

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

Pressupost parcial nº 1 TREBALLS REPARACIO
Nº Ud Descripció Amidament
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2.1 M2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla reforçada en H amb perfileria de
planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 78 mm, muntants cada 600 mm de 48
mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix en cada
cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de densitat 26 a 35 kg/m3

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3,50 2,30 8,050
5,50 2,30 12,650

20,700 20,700

Total m2  ......: 20,700

2.2 M2 Revestiment vertical amb planxes de suro de 3 mm de gruix, col·locades amb adhesiu
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 6,50 13,000Despatx  1
2 8,00 16,000Despatx  2
2 7,00 14,000Despatx  3
2 7,50 15,000Despatx  4
2 7,50 15,000Despatx  5
2 7,00 14,000Despatx  6
2 8,00 16,000Despatx  7
2 6,50 13,000Despatx  8
2 7,50 15,000Despatx  9

1,20 131,000 157,200

Total m2  ......: 157,200

Pressupost parcial nº 2 TANCAMENTS
Nº Ud Descripció Amidament
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3.1 M2 Abrillantat del paviment de terratzo o pedra
Uts. Llargada Amplada Alçada m2 Parcial Subtotal

11,00 11,000Despatx  1
15,07 15,070Despatx  2
10,35 10,350Despatx  3
15,07 15,070Despatx  4
13,27 13,270Despatx  5
10,09 10,090Despatx  6
14,39 14,390Despatx  7
9,67 9,670Despatx  8

13,53 13,530Despatx  9
13,73 13,730Despatx  10
15,53 15,530Despatx  11
10,27 10,270Despatx  12
37,56 37,560Comuns 1
90,55 90,550Comuns 2
29,13 29,130Comuns 3
7,69 7,690Traster 1

11,40 11,400Traster 2
11,38 11,380Traster 3
4,87 4,870Traster 4

13,47 13,470Traster 5
18,08 18,080Traster 6
23,10 23,100Recepcio
13,33 13,330Serveis 1
11,52 11,520Serveis 2
3,25 3,250Serveis 3
4,59 4,590Office 1
4,84 4,840Office 2

10,50 10,500Office 3
4,81 4,810Sala maquines
3,03 3,030Neteja

455,070 455,070

Total m2  ......: 455,070

3.2 M Gual de peces de pedra artificial, per accés al local,  col·locat amb morter mixt 1:2:10 amb
pòrtland , elaborat amb formigonera de 165 l

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3,00 3,000

3,000 3,000

Total m  ......: 3,000

Pressupost parcial nº 3 PAVIMENTS
Nº Ud Descripció Amidament
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4.1 M2 Porta interior de fusta, pintada, amb porta de fulles batents de fusta d'una llum de bastiment
aproximada de 80x210 cm, amb bastiment per a envà, fulla batent i tapajunts de fusta. m2 de
llum de bastiment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00 2,10 2,100

2,100 2,100

Total m2  ......: 2,100

4.2 M2 Porta interior de fusta, pintada, amb porta de fulles batents de fusta d'una llum de bastiment
aproximada de 80x210 cm, amb bastiment per a envà, fulla batent i tapajunts de fusta. m2 de
llum de bastiment, amb tanca antipànic

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00 2,10 2,100

2,100 2,100

Total m2  ......: 2,100

4.3 U Porta d'acer, d'una fulla batent per a un llum de 90x215 cm, amb bastidor de tub d'acer de
40x20x1,5 mm, vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 6+4
mm de gruix, amb classificació de resistència a l'impacte manual nivell, i bastiment esmaltat
de planxa d'acer conformada en fred, col·locada

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000Porta accès adaptat

2,000 2,000

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

Pressupost parcial nº 4 FUSTERIA
Nº Ud Descripció Amidament
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5.1 U Repàs de l'intal·lació elèctrica i subministrament de les lluminàries necessàries pel correcte
funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

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

5.2 U Instal.lació linia telefònica
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

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

5.3 U Instal.lació informàtica per desplaçament i muntatge del Rack de connexions i verificacions de
punts de connexio. S'inclourà el subministre i col·locació, si cal, dels switchs necessaris pel
seu correcte funcionament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

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

5.4 U Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire de tipus mural, unitat
exterior amb ventiladors axials, 2 unitat interior amb ventilador centrífug, comandament a
distància i termòstat, de 4,6 kW de potència tèrmica aproximada en fred i 5,2 kw en calor, de
EER de 2,60 a 2,80, amb alimentació monofàsica de 230 V, amb 1 compressor hermètic rotatiu i
fluid frigorífic R410 A, col·locada

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

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

5.5 U Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire de tipus cassette, unitat
exterior amb ventiladors axials, 2 unitat interior amb ventilador centrífug, comandament a
distància i termòstat, de 4 vies de sortida d'aire, de 13,5 kW de potència tèrmica aproximada en
fred i 15 kw en calor, amb alimentació monofàsica de 230 V, amb 1 compressor hermètic
rotatiu i fluid frigorífic R407c o 410a, col·locada

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

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

5.6 U Desmuntatge i muntatge de bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per
aire de tipus split, 1 unitat exterior i quatre ventiladors centrífugs interiors.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

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

5.7 U Desmuntatge i muntatge de bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per
aire de tipus split, 1 unitat exterior i dos ventiladors centrífugs interiors.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

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

5.8 U Desmuntatge i muntatge de bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per
aire de tipus split, 1 unitat exterior i un ventilador centrífug interior.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

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

Pressupost parcial nº 5 INSTAL·LACIONS
Nº Ud Descripció Amidament
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6.1 M2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 6,50 13,000Despatx  1
2 8,00 16,000Despatx  2
2 7,00 14,000Despatx  3
2 7,50 15,000Despatx  4
2 7,50 15,000Despatx  5
2 7,00 14,000Despatx  6
2 8,00 16,000Despatx  7
2 6,50 13,000Despatx  8
2 7,50 15,000Despatx  9

1,30 131,000 170,300

Total m2  ......: 170,300

6.2 M2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

Uts. Llargada Amplada Alçada m2 Parcial Subtotal
11,00 11,000Despatx  1
15,07 15,070Despatx  2
10,35 10,350Despatx  3
15,07 15,070Despatx  4
13,27 13,270Despatx  5
10,09 10,090Despatx  6
14,39 14,390Despatx  7
9,67 9,670Despatx  8

13,53 13,530Despatx  9
37,56 37,560Comuns 1
90,55 90,550Comuns 2
29,13 29,130Comuns 3
7,69 7,690Traster 1

11,40 11,400Traster 2
11,38 11,380Traster 3
4,87 4,870Traster 4

13,47 13,470Traster 5
23,10 23,100Recepcio
13,33 13,330Serveis 1
11,52 11,520Serveis 2

366,440 366,440

Total m2  ......: 366,440

6.3 M Pintat coronament fusta,2 capes d'imprimació,2 d'acabat
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Coronament de rajoles
2 6,50 13,000Despatx  1
2 8,00 16,000Despatx  2
2 7,00 14,000Despatx  3
2 7,50 15,000Despatx  4
2 7,50 15,000Despatx  5
2 7,00 14,000Despatx  6
2 8,00 16,000Despatx  7
2 6,50 13,000Despatx  8
2 7,50 15,000Despatx  9

131,000 131,000

Total m  ......: 131,000

6.4 M2 Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues d'acabat
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

31 0,80 2,10 2,00 104,160Portes
104,160 104,160

Total m2  ......: 104,160

6.5 M2 Pintat de biga d'un sol perfil d'acer, prèvi raspallat amb mitjans manuals fins a un grau de
preparació St2 (norma SIS 055900-1967), i pintat a l'esmalt sintètic amb 2 capes d'emprimació
antioxidant i 2 d'acabat

Uts. Llargada Amplada Alçada m2 Parcial Subtotal
2 5,00 0,56 5,600

5,600 5,600

Pressupost parcial nº 6 PINTURA
Nº Ud Descripció Amidament
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Total m2  ......: 5,600

6.6 M2 Fregat d'òxid, neteja i repintat de barana d'acer amb barrots a 12 cm de separació, amb pintura
de partícules metàl·liques, dues capes d'imprimació antioxidant i dues capes d'acabat

Uts. Llargada Amplada Alçada Cares Parcial Subtotal
13,00 1,00 1,50 19,500

19,500 19,500

Total m2  ......: 19,500

Pressupost parcial nº 6 PINTURA
Nº Ud Descripció Amidament
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7.1 U Trasllat, reforma i col·locació de rètol informatiu obra, fixada mecànicament
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

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

Pressupost parcial nº 7 PUBLICITAT
Nº Ud Descripció Amidament
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8.1 U Estudi de Seguretat

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

Pressupost parcial nº 8 ESS
Nº Ud Descripció Amidament
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9.1 Pa Mobiliari interior format per taules i cadires
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Total PA  ......: 1,000

Canet de Mar, Gener del 2010
Serveis Tècnics Municipals

Pressupost parcial nº 9 MOBILIARI
Nº Ud Descripció Amidament
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Capítol 1 TREBALLS REPARACIO 2.666,97
Capítol 2 TANCAMENTS 2.324,94
Capítol 3 PAVIMENTS 2.209,97
Capítol 4 FUSTERIA 2.192,94
Capítol 5 INSTAL·LACIONS 22.843,28
Capítol 6 PINTURA 5.916,07
Capítol 7 PUBLICITAT 370,51
Capítol 8 ESS 500,01
Capítol 9 MOBILIARI 4.500,00
Pressupost d'execució material 43.524,69
13% de despeses generals 5.658,21
6% de benefici industrial 2.611,48
Suma 51.794,38
16% IVA 8.287,10
Pressupost d'execució per contracta 60.081,48

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de SEIXANTA MIL VUITANTA-U
EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS.

Canet de Mar, Gener del 2010
Serveis Tècnics Municipals

Projecte: PROJECTE EXECUTIU D'ADEQUACIÓ DE LOCAL PER A DEPENDÈNCIES DESTINADES A BENESTAR SOCIAL …
Capítol Import



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V. PRESSUPOST 



 



1.1 482163AVP01 m2 Substitució d'enrajolat de parament
vertical a una alçària <= 3 m, amb rajola
de ceràmica de 15x15 cm col·locat amb
adhesiu per a rajola ceràmica amb
arrencada i repicat de revestiments
existents i càrrega manual de runa
transport de residus a l'abocador 3,000 31,40 94,20

1.2 KY015002P01 m2 Arranjament revestiments 52,800 2,98 157,34

1.3 KY015002P02 m2 Arranjament revestiments 277,150 3,45 956,17

1.4 K5ZE18B4 m Vora lliure de planxa de coure de 0,82
mm de gruix i 35 cm de
desenvolupament, col·locada amb
fixacions mecàniques 10,000 33,00 330,00

1.5 EAWZA00CP01 u Arranjament pany tancament finestres 12,000 20,47 245,64

1.6 EAWZA00CP02 u Arranjament pany tancament portes 42,000 19,94 837,48

1.7 EAWZA00CP03 u Arranjament pany tancament balconeres 2,000 23,07 46,14

Total pressupost parcial nº 1 TREBALLS REPARACIO : 2.666,97
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Pressupost parcial nº 1 TREBALLS REPARACIO

Num. Codi Ud Denominació Quantitat Preu (€) Total (€)



2.1 E6524H5B m2 Envà de plaques de guix laminat format
per estructura senzilla reforçada en H
amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'envà
de 78 mm, muntants cada 600 mm de
48 mm d'amplària i canals de 48 mm
d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15
mm de gruix en cada cara, fixades
mecànicament i aïllament de plaques de
llana de roca de densitat 26 a 35 kg/m3 20,700 41,31 855,12

2.2 E866U001 m2 Revestiment vertical amb planxes de
suro de 3 mm de gruix, col·locades amb
adhesiu 157,200 9,35 1.469,82

Total pressupost parcial nº 2 TANCAMENTS : 2.324,94
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Pressupost parcial nº 2 TANCAMENTS

Num. Codi Ud Denominació Quantitat Preu (€) Total (€)



3.1 K9Z23100 m2 Abrillantat del paviment de terratzo o
pedra 455,070 3,50 1.592,75

3.2 F9851501P01 m Gual de peces de pedra artificial, per
accés al local,  col·locat amb morter mixt
1:2:10 amb pòrtland , elaborat amb
formigonera de 165 l 3,000 205,74 617,22

Total pressupost parcial nº 3 PAVIMENTS : 2.209,97
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Num. Codi Ud Denominació Quantitat Preu (€) Total (€)



4.1 1A231331P01 m2 Porta interior de fusta, pintada, amb
porta de fulles batents de fusta d'una
llum de bastiment aproximada de
80x210 cm, amb bastiment per a envà,
fulla batent i tapajunts de fusta. m2 de
llum de bastiment 2,100 182,49 383,23

4.2 1A231331P02 m2 Porta interior de fusta, pintada, amb
porta de fulles batents de fusta d'una
llum de bastiment aproximada de
80x210 cm, amb bastiment per a envà,
fulla batent i tapajunts de fusta. m2 de
llum de bastiment, amb tanca antipànic 2,100 331,92 697,03

4.3 EABGU045P01 u Porta d'acer, d'una fulla batent per a un
llum de 90x215 cm, amb bastidor de tub
d'acer de 40x20x1,5 mm, vidre laminar
de seguretat de dues llunes, amb acabat
de lluna incolora, de 6+4 mm de gruix,
amb classificació de resistència a
l'impacte manual nivell, i bastiment
esmaltat de planxa d'acer conformada
en fred, col·locada 2,000 556,34 1.112,68

Total pressupost parcial nº 4 FUSTERIA : 2.192,94
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Pressupost parcial nº 4 FUSTERIA

Num. Codi Ud Denominació Quantitat Preu (€) Total (€)



5.1 1G224200P06 u Repàs de l'intal·lació elèctrica i
subministrament de les lluminàries
necessàries pel correcte funcionament. 1,000 951,38 951,38

5.2 1G224200P04 u Instal.lació linia telefònica 1,000 3.769,88 3.769,88

5.3 1G224200P05 u Instal.lació informàtica per
desplaçament i muntatge del Rack de
connexions i verificacions de punts de
connexio. S'inclourà el subministre i
col·locació, si cal, dels switchs
necessaris pel seu correcte
funcionament. 1,000 5.295,16 5.295,16

5.4 EEGA24DAP01 u Bomba de calor partida d'expansió
directa amb condensació per aire de
tipus mural, unitat exterior amb
ventiladors axials, 2 unitat interior amb
ventilador centrífug, comandament a
distància i termòstat, de 4,6 kW de
potència tèrmica aproximada en fred i
5,2 kw en calor, de EER de 2,60 a 2,80,
amb alimentació monofàsica de 230 V,
amb 1 compressor hermètic rotatiu i fluid
frigorífic R410 A, col·locada 1,000 2.886,44 2.886,44

5.5 EEGC3229P01 u Bomba de calor partida d'expansió
directa amb condensació per aire de
tipus cassette, unitat exterior amb
ventiladors axials, 2 unitat interior amb
ventilador centrífug, comandament a
distància i termòstat, de 4 vies de
sortida d'aire, de 13,5 kW de potència
tèrmica aproximada en fred i 15 kw en
calor, amb alimentació monofàsica de
230 V, amb 1 compressor hermètic
rotatiu i fluid frigorífic R407c o 410a,
col·locada 1,000 6.674,67 6.674,67

5.6 EEGC313BP01 u Desmuntatge i muntatge de bomba de
calor partida d'expansió directa amb
condensació per aire de tipus split, 1
unitat exterior i quatre ventiladors
centrífugs interiors. 1,000 1.399,61 1.399,61

5.7 EEGC313BP02 u Desmuntatge i muntatge de bomba de
calor partida d'expansió directa amb
condensació per aire de tipus split, 1
unitat exterior i dos ventiladors
centrífugs interiors. 1,000 1.166,34 1.166,34

5.8 EEGC313BP03 u Desmuntatge i muntatge de bomba de
calor partida d'expansió directa amb
condensació per aire de tipus split, 1
unitat exterior i un ventilador centrífug
interior. 1,000 699,80 699,80

Total pressupost parcial nº 5 INSTAL·LACIONS : 22.843,28
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Pressupost parcial nº 5 INSTAL·LACIONS

Num. Codi Ud Denominació Quantitat Preu (€) Total (€)



6.1 E898J2A0 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb
pintura plàstica amb acabat llis, amb
una capa segelladora i dues d'acabat 170,300 4,96 844,69

6.2 E898K2A0 m2 Pintat de parament horitzontal de guix,
amb pintura plàstica amb acabat llis,
amb una capa segelladora i dues
d'acabat 366,440 5,63 2.063,06

6.3 K89BAU05P01 m Pintat coronament fusta,2 capes
d'imprimació,2 d'acabat 131,000 5,34 699,54

6.4 E89A2BA0 m2 Pintat de portes cegues de fusta, a
l'esmalt sintètic, amb una capa
segelladora i dues d'acabat 104,160 14,45 1.505,11

6.5 4894BBJ0 m2 Pintat de biga d'un sol perfil d'acer, prèvi
raspallat amb mitjans manuals fins a un
grau de preparació St2 (norma SIS
055900-1967), i pintat a l'esmalt sintètic
amb 2 capes d'emprimació antioxidant i
2 d'acabat 5,600 35,67 199,75

6.6 K89BCDJ0P01 m2 Fregat d'òxid, neteja i repintat de barana
d'acer amb barrots a 12 cm de
separació, amb pintura de partícules
metàl·liques, dues capes d'imprimació
antioxidant i dues capes d'acabat 19,500 30,97 603,92

Total pressupost parcial nº 6 PINTURA : 5.916,07
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Num. Codi Ud Denominació Quantitat Preu (€) Total (€)



7.1 EBB11111P01 u Trasllat, reforma i col·locació de rètol
informatiu obra, fixada mecànicament 1,000 370,51 370,51

Total pressupost parcial nº 7 PUBLICITAT : 370,51
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Num. Codi Ud Denominació Quantitat Preu (€) Total (€)



8.1 HG22RB1KP01 u Estudi de Seguretat 1,000 500,01 500,01

Total pressupost parcial nº 8 ESS : 500,01
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Pressupost parcial nº 8 ESS

Num. Codi Ud Denominació Quantitat Preu (€) Total (€)



9.1 KQ7MN100P01 PA Mobiliari interior format per taules i
cadires 1,000 4.500,00 4.500,00

Total pressupost parcial nº 9 MOBILIARI : 4.500,00
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Pressupost parcial nº 9 MOBILIARI

Num. Codi Ud Denominació Quantitat Preu (€) Total (€)



Pressupost d'execució material
Import (€)

1 TREBALLS REPARACIO .............................................… 2.666,97
2 TANCAMENTS .....................................................… 2.324,94
3 PAVIMENTS ......................................................… 2.209,97
4 FUSTERIA .......................................................… 2.192,94
5 INSTAL·LACIONS .................................................… 22.843,28
6 PINTURA ........................................................… 5.916,07
7 PUBLICITAT .....................................................… 370,51
8 ESS ............................................................… 500,01
9 MOBILIARI ......................................................… 4.500,00

Total ................… 43.524,69

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de QUARANTA-TRES MIL
CINC-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS.

Canet de Mar, Gener del 2010
Serveis Tècnics Municipals
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1 TREBALLS REPARACIO

1.1 482163AVP01 m2 Substitució d'enrajolat de parament vertical a una alçària <= 3 m, amb
rajola de ceràmica de 15x15 cm col·locat amb adhesiu per a rajola
ceràmica amb arrencada i repicat de revestiments existents i càrrega
manual de runa transport de residus a l'abocador

K2183501 1,000 m2 Arrencada enrajolat,param.vert.,m.man.… 8,59 8,59
K82153JVP01 1,000 m2 Enrajolat vert.<=3m,raj.ceràm. 15x15cm… 21,90 21,90

3,000 % Costos indirectes 30,49 0,91

Preu total per m2  .................................................. 31,40

1.2 KY015002P01 m2 Arranjament revestiments

A0122000 0,120 h Oficial 1a paleta 21,99 2,64
B05A2102 0,495 kg Beurada p/ceràmica,CG1(UNE-EN 138… 0,41 0,20
B0111000 0,005 m3 Aigua 1,06 0,01
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 2,64 0,04

3,000 % Costos indirectes 2,89 0,09

Preu total per m2  .................................................. 2,98

1.3 KY015002P02 m2 Arranjament revestiments

A0122000 0,150 h Oficial 1a paleta 21,99 3,30
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 3,30 0,05

3,000 % Costos indirectes 3,35 0,10

Preu total per m2  .................................................. 3,45

1.4 K5ZE18B4 m Vora lliure de planxa de coure de 0,82 mm de gruix i 35 cm de
desenvolupament, col·locada amb fixacions mecàniques

A0127000 0,200 h Oficial 1a col.locador 21,99 4,40
A0140000 0,100 h Manobre 18,39 1,84
B5ZE18B4 1,200 m Vora lliure planxa Cu g=0,82mm,desenv… 20,67 24,80
B5ZZJLNT 4,000 u Vis acer galv.5,4x65mm,junt Pb/Fe,tac … 0,21 0,84
A%AUX001 2,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 6,24 0,16

3,000 % Costos indirectes 32,04 0,96

Preu total per m  .................................................. 33,00

1.5 EAWZA00CP01 u Arranjament pany tancament finestres

A012M000 0,092 h Oficial 1a muntador 22,72 2,09
A013M000 0,091 h Ajudant muntador 19,53 1,78
BAWZA00C… 1,000 u Pany tancament finestres 15,90 15,90
A%AUX001 2,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 3,87 0,10

3,000 % Costos indirectes 19,87 0,60

Preu total per u  .................................................. 20,47

1.6 EAWZA00CP02 u Arranjament pany tancament portes

A012M000 0,080 h Oficial 1a muntador 22,72 1,82
A013M000 0,080 h Ajudant muntador 19,53 1,56
BAWZA00C… 1,000 u Pany tancament finestres 15,90 15,90
A%AUX001 2,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 3,38 0,08

3,000 % Costos indirectes 19,36 0,58

Preu total per u  .................................................. 19,94

1.7 EAWZA00CP03 u Arranjament pany tancament balconeres

A012M000 0,150 h Oficial 1a muntador 22,72 3,41
A013M000 0,150 h Ajudant muntador 19,53 2,93
BAWZA00C… 1,000 u Pany tancament finestres 15,90 15,90
A%AUX001 2,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 6,34 0,16

3,000 % Costos indirectes 22,40 0,67

Preu total per u  .................................................. 23,07
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2 TANCAMENTS

2.1 E6524H5B m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla reforçada
en H amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de
l'envà de 78 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de
48 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix en cada cara,
fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de densitat
26 a 35 kg/m3

A0127000 0,360 h Oficial 1a col.locador 21,99 7,92
A0137000 0,115 h Ajudant col.locador 19,53 2,25
B0A44000 0,300 cu Visos,p/guix lam. 9,30 2,79
B0A4A400 0,120 cu Visosgalvanitzats 2,04 0,24
B0A61600 6,000 u Tac niló D=6-8mm,+vis 0,15 0,90
B0CC1410 2,060 m2 Placa guix lamin. A i gruix 15mm 4,55 9,37
B6B11211 4,893 m Muntant planxa acer galv.params.vert.,a… 1,18 5,77
B6B12211 0,998 m Canal planxa acer galv.params.horitz.,a… 1,15 1,15
B6BZ1A10 0,470 m Banda acústica autoadh.,ampl.=<=50m… 0,56 0,26
B7C9H500 1,030 m2 Placa semiríg.llana roca,26-35kg/m3,g=… 7,92 8,16
B7J500ZZ 0,800 kg Massilla p/junt cartró-guix 1,09 0,87
B7JZ00E1 4,000 m Cinta pap.resist.,p/junts plaques guix la… 0,07 0,28
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 10,17 0,15

3,000 % Costos indirectes 40,11 1,20

Preu total per m2  .................................................. 41,31

2.2 E866U001 m2 Revestiment vertical amb planxes de suro de 3 mm de gruix, col·locades
amb adhesiu

A0127000 0,160 h Oficial 1a col.locador 21,99 3,52
A0137000 0,100 h Ajudant col.locador 19,53 1,95
B0911000 0,200 kg Adh.apl.2cares,cautxú 4,37 0,87
B0CTU001 1,040 m2 Planxes aglomerat de suro,g=3mm 2,56 2,66
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 5,47 0,08

3,000 % Costos indirectes 9,08 0,27

Preu total per m2  .................................................. 9,35
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3 PAVIMENTS

3.1 K9Z23100 m2 Abrillantat del paviment de terratzo o pedra

A0128000 0,140 h Oficial 1a polidor 21,99 3,08
C2009000 0,140 h Abrillantadora 1,94 0,27
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 3,08 0,05

3,000 % Costos indirectes 3,40 0,10

Preu total per m2  .................................................. 3,50

3.2 F9851501P01 m Gual de peces de pedra artificial, per accés al local,  col·locat amb morter
mixt 1:2:10 amb pòrtland , elaborat amb formigonera de 165 l

A012N000 1,000 h Oficial 1a d'obra pública 23,02 23,02
A0140000 1,000 h Manobre 18,39 18,39
B9851500P01 1,050 m Peça pedra artif.guals 150,00 157,50
D070A4D1 0,002 m3 Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CE… 110,94 0,22
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 41,41 0,62

3,000 % Costos indirectes 199,75 5,99

Preu total per m  .................................................. 205,74
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4 FUSTERIA

4.1 1A231331P01 m2 Porta interior de fusta, pintada, amb porta de fulles batents de fusta d'una
llum de bastiment aproximada de 80x210 cm, amb bastiment per a envà,
fulla batent i tapajunts de fusta. m2 de llum de bastiment

E89A2BB0 2,000 m2 Pintat porta fusta,esmalt sint.,1insectici… 24,93 49,86
EAP37175P01 1,000 u Bast.envà p/porta,pi roig p/llum bast.=8… 33,38 33,38
EAQDC175… 1,000 u Fulla bat.porta int.fusta 35mm,c.llises+i… 76,41 76,41
EAZ13196 6,714 m Tapajunts fusta,sec.rectang.llisa,9mmx… 2,61 17,52

3,000 % Costos indirectes 177,17 5,32

Preu total per m2  .................................................. 182,49

4.2 1A231331P02 m2 Porta interior de fusta, pintada, amb porta de fulles batents de fusta d'una
llum de bastiment aproximada de 80x210 cm, amb bastiment per a envà,
fulla batent i tapajunts de fusta. m2 de llum de bastiment, amb tanca
antipànic

E89A2BB0 2,000 m2 Pintat porta fusta,esmalt sint.,1insectici… 24,93 49,86
EAP37175P01 1,000 u Bast.envà p/porta,pi roig p/llum bast.=8… 33,38 33,38
EAQDC175… 1,000 u Fulla bat.porta int.fusta 35mm,c.llises+i… 221,49 221,49
EAZ13196 6,714 m Tapajunts fusta,sec.rectang.llisa,9mmx… 2,61 17,52

3,000 % Costos indirectes 322,25 9,67

Preu total per m2  .................................................. 331,92

4.3 EABGU045P01 u Porta d'acer, d'una fulla batent per a un llum de 90x215 cm, amb bastidor
de tub d'acer de 40x20x1,5 mm, vidre laminar de seguretat de dues llunes,
amb acabat de lluna incolora, de 6+4 mm de gruix, amb classificació de
resistència a l'impacte manual nivell, i bastiment esmaltat de planxa
d'acer conformada en fred, col·locada

A012F000 0,250 h Oficial 1a manyà 23,39 5,85
E89AREP0 4,000 m2 Pintat vidriera acer galv.,esmalt martelé… 17,26 69,04
BABGU045… 1,000 u Porta acer,1bat.,90x215cm,bastidor tub … 450,00 450,00
BAZGC360 1,000 u Ferramenta p/porta int.preu mitjà,1bat. 15,10 15,10
A%AUX001 2,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 5,85 0,15

3,000 % Costos indirectes 540,14 16,20

Preu total per u  .................................................. 556,34
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5 INSTAL·LACIONS

5.1 1G224200P06 u Repàs de l'intal·lació elèctrica i subministrament de les lluminàries
necessàries pel correcte funcionament.

EG2A1102 35,000 m Canal PVC rígid,lateral llis,30x60mm,m… 19,26 674,10
BH2DE1A6 3,000 u Llumenera decor.estan.downlight p/enc… 83,19 249,57

3,000 % Costos indirectes 923,67 27,71

Preu total per u  .................................................. 951,38

5.2 1G224200P04 u Instal.lació linia telefònica

EP271D03 35,000 m Cable p/transm.telefòn.,4 parells 0,6mm… 9,38 328,30
EG2A1102 35,000 m Canal PVC rígid,lateral llis,30x60mm,m… 19,26 674,10
EP251108P01 1,000 u Aparell usuari comunicació només telef… 2.657,68 2.657,68

3,000 % Costos indirectes 3.660,08 109,80

Preu total per u  .................................................. 3.769,88

5.3 1G224200P05 u Instal.lació informàtica per desplaçament i muntatge del Rack de
connexions i verificacions de punts de connexio. S'inclourà el
subministre i col·locació, si cal, dels switchs necessaris pel seu correcte
funcionament.

EP271D03P01 5,000 m Cable p/transm.informàtica 339,02 1.695,10
EP74J411 1,000 u Armari metàl.+bastid.rack 19",24 U,120… 611,63 611,63
EP7E1E00 4,000 u Switch 24 ports 10/100 Mbps,n/gestiona… 433,55 1.734,20
BP271D00P03 1,000 u Servidor 1.100,00 1.100,00

3,000 % Costos indirectes 5.140,93 154,23

Preu total per u  .................................................. 5.295,16

5.4 EEGA24DAP01 u Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire de
tipus mural, unitat exterior amb ventiladors axials, 2 unitat interior amb
ventilador centrífug, comandament a distància i termòstat, de 4,6 kW de
potència tèrmica aproximada en fred i 5,2 kw en calor, de EER de 2,60 a
2,80, amb alimentació monofàsica de 230 V, amb 1 compressor hermètic
rotatiu i fluid frigorífic R410 A, col·locada

A012G000 25,000 h Oficial 1a calefactor 23,78 594,50
A013G000 25,000 h Ajudant calefactor 20,41 510,25
BEGA24DA… 1,000 u Bomba partida mural,2u int.,4,6- 5,2kW,… 1.670,00 1.670,00
A%AUX001 2,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 1.104,75 27,62

3,000 % Costos indirectes 2.802,37 84,07

Preu total per u  .................................................. 2.886,44

5.5 EEGC3229P01 u Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire de
tipus cassette, unitat exterior amb ventiladors axials, 2 unitat interior amb
ventilador centrífug, comandament a distància i termòstat, de 4 vies de
sortida d'aire, de 13,5 kW de potència tèrmica aproximada en fred i 15 kw
en calor, amb alimentació monofàsica de 230 V, amb 1 compressor
hermètic rotatiu i fluid frigorífic R407c o 410a, col·locada

A012G000 45,000 h Oficial 1a calefactor 23,78 1.070,10
A013G000 45,000 h Ajudant calefactor 20,41 918,45
BEGC3229P… 1,000 u Bomba part.casset.,2u int.,13,5- 15kW,… 4.442,00 4.442,00
A%AUX001 2,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 1.988,55 49,71

3,000 % Costos indirectes 6.480,26 194,41

Preu total per u  .................................................. 6.674,67
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5.6 EEGC313BP01 u Desmuntatge i muntatge de bomba de calor partida d'expansió directa
amb condensació per aire de tipus split, 1 unitat exterior i quatre
ventiladors centrífugs interiors.

A012G000 30,000 h Oficial 1a calefactor 23,78 713,40
A013G000 30,000 h Ajudant calefactor 20,41 612,30
A%AUX001 2,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 1.325,70 33,14

3,000 % Costos indirectes 1.358,84 40,77

Preu total per u  .................................................. 1.399,61

5.7 EEGC313BP02 u Desmuntatge i muntatge de bomba de calor partida d'expansió directa
amb condensació per aire de tipus split, 1 unitat exterior i dos ventiladors
centrífugs interiors.

A012G000 25,000 h Oficial 1a calefactor 23,78 594,50
A013G000 25,000 h Ajudant calefactor 20,41 510,25
A%AUX001 2,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 1.104,75 27,62

3,000 % Costos indirectes 1.132,37 33,97

Preu total per u  .................................................. 1.166,34

5.8 EEGC313BP03 u Desmuntatge i muntatge de bomba de calor partida d'expansió directa
amb condensació per aire de tipus split, 1 unitat exterior i un ventilador
centrífug interior.

A012G000 15,000 h Oficial 1a calefactor 23,78 356,70
A013G000 15,000 h Ajudant calefactor 20,41 306,15
A%AUX001 2,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 662,85 16,57

3,000 % Costos indirectes 679,42 20,38

Preu total per u  .................................................. 699,80
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6 PINTURA

6.1 E898J2A0 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis,
amb una capa segelladora i dues d'acabat

A012D000 0,100 h Oficial 1a pintor 21,99 2,20
A013D000 0,010 h Ajudant pintor 19,53 0,20
B89ZPD00 0,398 kg Pintura plàstica,p/int. 3,50 1,39
B8ZA1000 0,153 kg Segelladora 6,46 0,99
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 2,40 0,04

3,000 % Costos indirectes 4,82 0,14

Preu total per m2  .................................................. 4,96

6.2 E898K2A0 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat
llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat

A012D000 0,125 h Oficial 1a pintor 21,99 2,75
A013D000 0,015 h Ajudant pintor 19,53 0,29
B89ZPD00 0,398 kg Pintura plàstica,p/int. 3,50 1,39
B8ZA1000 0,153 kg Segelladora 6,46 0,99
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 3,04 0,05

3,000 % Costos indirectes 5,47 0,16

Preu total per m2  .................................................. 5,63

6.3 K89BAU05P01 m Pintat coronament fusta,2 capes d'imprimació,2 d'acabat

A012D000 0,100 h Oficial 1a pintor 21,99 2,20
A013D000 0,020 h Ajudant pintor 19,53 0,39
B89ZB000 0,250 kg Esmalt sint. 10,20 2,55
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 2,59 0,04

3,000 % Costos indirectes 5,18 0,16

Preu total per m  .................................................. 5,34

6.4 E89A2BA0 m2 Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

A012D000 0,390 h Oficial 1a pintor 21,99 8,58
A013D000 0,040 h Ajudant pintor 19,53 0,78
B89ZB000 0,347 kg Esmalt sint. 10,20 3,54
B8ZA1000 0,153 kg Segelladora 6,46 0,99
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 9,36 0,14

3,000 % Costos indirectes 14,03 0,42

Preu total per m2  .................................................. 14,45

6.5 4894BBJ0 m2 Pintat de biga d'un sol perfil d'acer, prèvi raspallat amb mitjans manuals
fins a un grau de preparació St2 (norma SIS 055900-1967), i pintat a
l'esmalt sintètic amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 d'acabat

K8741120 1,000 m2 Net./prep.sup.perf.lam.acer,grau St2,mit… 13,06 13,06
K894BBJ0 1,000 m2 Pintat biga acer esmalt sint.,2imprim.an… 21,57 21,57

3,000 % Costos indirectes 34,63 1,04

Preu total per m2  .................................................. 35,67

6.6 K89BCDJ0P01 m2 Fregat d'òxid, neteja i repintat de barana d'acer amb barrots a 12 cm de
separació, amb pintura de partícules metàl·liques, dues capes
d'imprimació antioxidant i dues capes d'acabat

A012D000 0,520 h Oficial 1a pintor 21,99 11,43
A013D000 0,570 h Ajudant pintor 19,53 11,13
B89ZM000 0,400 kg Pintura part.met. 13,13 5,25
B8ZAA000 0,200 kg Imprimació antioxidant 9,59 1,92
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 22,56 0,34

3,000 % Costos indirectes 30,07 0,90

Preu total per m2  .................................................. 30,97
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7 PUBLICITAT

7.1 EBB11111P01 u Trasllat, reforma i col·locació de rètol informatiu obra, fixada
mecànicament

A0140000 0,789 h Manobre 18,39 14,51
BBM11102P01 0,500 u Rètol obra 689,97 344,99
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 14,51 0,22

3,000 % Costos indirectes 359,72 10,79

Preu total per u  .................................................. 370,51
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8 ESS

8.1 HG22RB1KP01 u Estudi de Seguretat

A012H000P01 8,696 h Tècnic 55,00 478,28
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 478,28 7,17

3,000 % Costos indirectes 485,45 14,56

Preu total per u  .................................................. 500,01
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9 MOBILIARI

9.1 KQ7MN100P01 PA Mobiliari interior format per taules i cadires

A013M000 8,189 h Ajudant muntador 19,53 159,93
BQ7MN100… 1,000 pa Mobiliari interior 4.205,00 4.205,00
A%AUX001 2,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 159,93 4,00

3,000 % Costos indirectes 4.368,93 131,07

Preu total per PA  .................................................. 4.500,00
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Quadre de mà d'obra



 



1 A012G000 23,78 140,000 h 3.329,20Oficial 1a calefactor
2 A012F000 23,39 0,500 h 11,70Oficial 1a manyà
3 A012N000 23,02 3,000 h 69,06Oficial 1a d'obra pública
4 A012H000 22,72 24,780 h 563,00Oficial 1a electricista
5 A012M000 22,72 80,274 h 1.823,83Oficial 1a muntador
6 A012A000 22,36 4,703 h 105,16Oficial 1a fuster
7 A012D000 21,99 140,614 h 3.092,10Oficial 1a pintor
8 A0128000 21,99 63,949 h 1.406,24Oficial 1a polidor
9 A0127000 21,99 34,220 h 752,50Oficial 1a col.locador
10 A0122000 21,99 49,115 h 1.080,04Oficial 1a paleta
11 A013G000 20,41 140,000 h 2.857,40Ajudant calefactor
12 A0150000 19,92 0,006 h 0,12Manobre especialista
13 A013A000 19,68 0,168 h 3,31Ajudant fuster
14 A013D000 19,53 25,826 h 504,38Ajudant pintor
15 A0137000 19,53 17,861 h 348,83Ajudant col.locador
16 A013M000 19,53 80,262 h 1.567,52Ajudant muntador
17 A013H000 19,50 24,780 h 483,21Ajudant electricista
18 A0140000 18,39 10,488 h 192,87Manobre

Total mà d'obra: 18.190,47

Quadre de mà d'obra Pàgina 1

Num. Codi Denominació de la mà d'obra Preu Hores Total



 



Quadre de maquinària



 



1 C2009000 1,94 63,949 h 124,06Abrillantadora
2 C1705600 1,77 0,004 h 0,01Formigonera de 165 l

Total maquinària: 124,07

Quadre de maquinària Pàgina 1

Num. Codi Denominació de la maquinària Preu Quantitat Total



 



Quadre de materials



 



1 BEGC3229P01 4.442,00 1,000 u 4.442,00Bomba de calor partida d'expansió
directa amb condensació per aire
de tipus cassette, unitat exterior
amb ventiladors axials, 2 unitats
interiors amb ventilador
centrífug, comandament a distància
i termòstat, de 4 vies de sortida
d'aire, de 13,5 kW de potència
tèrmica aproximada en fred i 15kw
en calor, de EER de 2,40 a 2,60,
amb alimentació monofàsica de 230
V, amb 1 compressor hermètic
rotatiu i fluid frigorífic R407c o
R410a

2 BP251108P01 1.800,00 1,000 u 1.800,00Aparell d'usuari de comunicació
només telefònica, sense secret de
conversació, de taula

3 BEGA24DAP01 1.670,00 1,000 u 1.670,00Bomba de calor partida d'expansió
directa amb condensació per aire
de tipus mural, unitat exterior
amb ventiladors axials, 2 unitats
interiors amb ventilador
centrífug, comandament a distància
i termòstat, de 4,6 kW de potència
tèrmica aproximada en fred i 5,2
kw en calor, de EER de 2,60 a
2,80, amb alimentació monofàsica
de 230 V, amb 1 compressor
hermètic rotatiu i fluid
frigorífic R410 A

4 BP271D00P03 1.100,00 1,000 u 1.100,00Servidor
5 BBM11102P01 689,97 0,500 u 344,99Placa triangular, de 70 cm amb

làmina reflectora de nivell 1
d'intensitat

6 BP74J410 568,75 1,000 u 568,75Armari de peu metàl·lic amb
bastidor tipus rack 19", de 24
unitats d'alçària, de 1200x600x600
mm (alçària x amplària x
fondària), d'1 compartiment, amb 1
porta de vidre securitzat amb pany
i clau, amb panells laterals i
estructura desmuntable

7 BABGU045P01 450,00 2,000 u 900,00Porta d'acer, d'una fulla batent
per a un llum de 90x215 cm, amb
bastidor de tub d'acer de
40x20x1,5 mm, vidre laminar de
seguretat de dues llunes, amb
acabat de lluna incolora, de 6+4
mm de gruix, amb classificació de
resistència a l'impacte manual
nivell, i bastiment esmaltat de
planxa d'acer conformada en fred

8 BP7E1E00 347,78 4,000 u 1.391,12Commutador (switch) de 24 ports
10/100 Mbps, no gestionable, per a
armari tipus rack 19'', amb
alimentació a 240V

9 BAQDC175P02 185,00 2,100 u 388,50Fulla batent per a porta interior,
de fusta per a pintar, de 35 mm de
gruix, de cares llises i
estructura interior de cartró, de
80 cm d'amplària i de 210 cm
d'alçària, amb tanca antipànic

10 B9851500P01 150,00 3,150 m 472,50Peça pedra artif.guals
11 B0512401 105,75 0,001 t 0,11Ciment pòrtland amb filler calcari

CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN
197-1, en sacs

12 BH2DE1A6 83,19 3,000 u 249,57Llumenera decorativa estanca tipus
downlight per a encastar, amb grau
de protecció IP-65 , per a 2
làmpades de fluorescència de 13 W
en posició horitzontal,amb
reactància ferromagnètica,
portalàmpades G-24-d1, amb un
diàmetre d'encastament de 160 a
200 mm i alçària de fins a 85 mm

13 BAQDC175P01 39,92 2,100 u 83,83Fulla batent per a porta interior,
de fusta per a pintar, de 35 mm de
gruix, de cares llises i
estructura interior de cartró, de
80 cm d'amplària i de 210 cm
d'alçària

Quadre de materials Pàgina 1

Num. Codi Denominació del material Preu Quantitat Total



14 BAP37175P01 33,38 4,200 u 140,20Bastiment d'envà per a porta, de
fulles batents de fusta de pi roig
per a pintar, per a una llum de
bastiment de 80 cm d'amplària i de
210 cm d'alçària

15 B5ZE18B4 20,67 12,000 m 248,04Vora lliure de planxa de coure de
0,82 mm de gruix, de 35 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb
4 plecs

16 B0312020 20,37 0,009 t 0,18Sorra de pedrera de pedra
granítica per a morters

17 B89ZN000 20,02 2,000 kg 40,04Esmalt martele
18 BAWZA00CP01 15,90 56,000 u 890,40Pany tancament finestres
19 BAZGC360 15,10 6,200 u 93,62Ferramenta per a porta d'interior,

preu mitjà, amb una fulla batent
20 B89ZM000 13,13 7,800 kg 102,41Pintura partícules metàl·liques
21 B89ZB000 10,20 72,737 kg 741,92Esmalt sintètic
22 B8ZAA000 9,59 5,042 kg 48,35Imprimació antioxidant
23 B0A44000 9,30 6,210 cu 57,75Visos per a plaques de guix

laminat
24 B7C9H500 7,92 21,321 m2 168,86Placa semirígida de llana de roca

de densitat 26 a 35 kg/m3 de 40 mm
de gruix

25 B8ZAF000 6,56 1,600 kg 10,50Imprimació fosfatant
26 B8ZA3000 6,54 1,260 kg 8,24Protector químic

insecticida-fungicida
27 B8ZA1000 6,46 98,485 kg 636,21Segelladora
28 B0CC1410 4,55 42,642 m2 194,02Placa de guix laminat estàndard

(A) i gruix 15 mm, segons la norma
UNE-EN 520

29 B0911000 4,37 30,960 kg 135,30Adhesiu d'aplicació a dues cares
de cautxú sintètic

30 BG2A1100 3,65 71,400 m 260,61Canal plàstica de PVC rígid amb
lateral llis, de 30x60 mm

31 B89ZPD00 3,50 211,394 kg 739,88Pintura plàstica per a interiors
32 B0CTU001 2,56 160,992 m2 412,14Planxes d'aglomerat de suro de 3

mm de gruix
33 B0A4A400 2,04 2,484 cu 5,07Visos galvanitzats
34 BAZ13196 1,76 29,608 m 52,11Tapajunts de fusta per a pintar de

secció rectangular llisa de 9 mm
de gruix i de 60 mm d'amplària

35 B0A31000 1,21 0,282 kg 0,34Clau acer
36 B6B11211 1,18 101,285 m 119,52Muntant de planxa d'acer

galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 48 mm
d'amplària

37 B6B12211 1,15 20,659 m 23,76Canal de planxa d'acer
galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 48 mm
d'amplària

38 B7J500ZZ 1,09 16,560 kg 18,05Massilla per a junt de plaques de
cartró-guix

39 B0111000 1,06 0,819 m3 0,87Aigua
40 BP271D00 0,76 36,750 m 27,93Cable per a transmissió

telefònica, per a 4 parells de
cables, de secció 0,6 mm2 cada un

41 B0711020 0,68 14,709 kg 10,00Adhesiu cimentós tipus C2 segons
norma UNE-EN 12004

42 B6BZ1A10 0,56 9,729 m 5,45Banda acústica autoadhesiva fins a
50 mm d'amplària per a junts de
plaques de guix laminat

43 B05A2102 0,41 26,136 kg 10,72Material per a rejuntat de rajoles
ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN
13888, blanca

44 BGW2A000 0,38 70,000 u 26,60Part proporcional d'accessoris per
a canals plàstiques

45 B5ZZJLNT 0,21 40,000 u 8,40Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65
mm, amb junts de plom i ferro i
tac de niló de diàmetre 8/10 mm

46 B0A61600 0,15 124,200 u 18,63Tac de niló de 6 a 8 mm de
diàmetre, amb vis

47 BP271D00P01 0,15 5,000 m 0,75Cable informàtic
48 B0FG3JA3P01 0,14 150,000 u 21,00Rajola ceràm.,el.mec. 15x15cm
49 B0532310 0,09 2,400 kg 0,22Calç aèria CL 90
50 B7JZ00E1 0,07 82,800 m 5,80Cinta de paper resistent per a

junts de plaques de guix laminat

Total materials: 18.695,26

Quadre de materials Pàgina 2

Num. Codi Denominació del material Preu Quantitat Total



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
ÍNDEX 

 
 

 

I. MEMÒRIA 

 

1 DADES DE L'OBRA 

 

1.1 Tipus d’obra. 

1.2 Emplaçament 

1.3 Superficie construïda 

1.4 Promotor 

 

2 COMPLIMENT DEL R.D. 1627/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I  
SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

 

2.1. Introducció 

2.2. Principis Generals aplicables durant l’execució de l’obra. 

2.3. Identificació dels riscos. 

2.4. Mesures de prevenció i protecció. 

2.5. Primers auxilis. 

 

 

II. PLEC DE CONDICIONS 

 

 

 



 



 

I. MEMORIA 

 

1. DADES DE L'OBRA 

 

1.1 TIPUS D'OBRA 

 

Les obres consistiran en la reforma interior d’un edifici destinat a equipaments docents. 

 

1.2 EMPLAÇAMENT 

 

  L’emplaçament de l’obra és al carrer Costa de l’Hospital 4 de Canet de Mar. 

 

1.3 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA 

 

La superfície construïda és de  581,40 m2

   
 

1.4 PROMOTOR 

 Ajuntament de Canet de Mar 
 NIF P-0803900J 
 Ample 11 
 08360 Canet de Mar 

     
2 COMPLIMENT DEL R.D. 1627/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I  SALUT A LES 

OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

 

2.1 INTRODUCCIÓ 

 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte a la prevenció de 
riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de 
seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment. 

 

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el terreny de la 
prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel 
qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció. 

 

En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut 
en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document. 

 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de 
l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a 
l'aprovació d'aquesta Administració. 

 

Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla. Qualsevol anotació 
feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores. 

 

Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-contractistes hauran de garantir que els 
treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 

 

Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat laboral competent, segons model inclòs a 
l'annex III del Reial Decret. 

 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de Seguretat i Salut. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un 
risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar  l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves responsabilitats als 
contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 



 

 

2.2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

 

L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en l'art. 15è de la "Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats: 

 

a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 

b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la 
determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació 

c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 

d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal.lacions i dispositius 
necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat 
i salut dels treballadors 

e) La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en particular 
si es tracta de matèries i substàncies perilloses 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats 

g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 

h) L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les diferents 
feines o fases del treball 

i) La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 

j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra o prop de 
l'obra. 

 

Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 

 

1 L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord  amb els següents principis 
generals: 

 

a) Evitar riscos 

b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar 

c) Combatre els riscos a l'origen 

d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de treball, 
l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i 
reduir els efectes del mateix a la salut 

e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica 

f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 

g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del treball, les 
condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball 

h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col.lectiva a la individual 

i) Donar les degudes instruccions als treballadors 

 

2 L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el 
moment d'encomanar les feines 

 

3 L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut informació 
suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic 

 

4 L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que pogués 
cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar 
determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui 
substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures 

 

5 Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de cobertura la previsió 
de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors autònoms respecte d'ells 
mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball 
personal. 

  



 

 2.3  IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra  establertes a l'annex IV del Reial Decret 
1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns 
d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres feines. 

 

S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, cremades, erosions i cops, 
havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es realitzi. 

 

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i tenir cura en minimitzar en tot 
moment el risc d'incendi. 

 

Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment...). 

 

 

2.3.1  Mitjans i maquinaria  

 

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 

- Interferències amb Instal.lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitjes, grues...) 

- Riscos derivats del funcionament de grues  

- Caiguda de la càrrega transportada  

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

 

2.3.2 Treballs previs 

 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de materials 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 

 

2.3.3 Moviments de terres i excavacions 

 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Cops i ensopegades  

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 

- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

- Sobre esforços per postures incorrectes 



 

- Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 

 

2.3.4  Fonaments 

 

- Interferències amb Instal?lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 

- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Fallides d'encofrats 

- Fallides de recalçaments 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 

2.3.5  Estructura 

 

- Interferències amb Instal.lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Fallides d'encofrats 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

- Riscos derivats de l'accés a les plantes 

- Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials 

 

 

2.3.6 Ram de paleta 

 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 



 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 

2.3.7 Instal·lacions 

 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Emanacions de gasos en obertures de pous morts 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobresforços per postures incorrectes 

- Caigudes de pals i antenes 

 

2.3.8 Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials (annex II del R.D.1627/1997) 

 

1  Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per les 
particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de 
treball 

2  Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels 
quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible 

3  Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la delimitació de 
zones controlades o vigilades 

4  Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 

5  Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 

6  Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis 

7  Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 

8  Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 

9          Treballs que impliquin l'ús d'explosius 

10          Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 

 

2.4 MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

 

Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives davant  les individuals. A més,  s'hauran de mantenir en bon 
estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D'altra banda els medis de protecció hauran 
d'estar homologats segons la normativa vigent. 

 

Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, 
manteniment...). 

 

2.4.1 Mesures de protecció col·lectiva 

 

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions dins 
l'obra 

- Senyalització de les zones de perill 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en relació 
amb els vials exteriors 

- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega 

- Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents 

- Els elements de les Instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants 

- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 



 

- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la càrrega 
màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc 

- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 

- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 

- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions 
veïnes) 

- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases 

- Utilització de paviments antilliscants.  

- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 

- Col·locació de xarxat en forats horitzontals 

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 

- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal.lades 

- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 

- Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes 

 

2.4.2 Mesures de protecció individual 

 

- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules 

- Utilització de calçat de seguretat 

- Utilització de casc homologat 

- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts d'ancoratge segurs 
per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria 

- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc de 
talls i punxades 

- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 

- Utilització de mandils 

- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs amb perill d'intoxicació. 
Utilització d'equips de subministrament d'aire 

 

2.4.3 Mesures de protecció a tercers 

 

- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de preveure un 
passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin entrar. 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega 

- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions 
veïnes) 

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 

  

2.5 PRIMERS AUXILIS 

 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 

S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar els accidentats. És 
convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, 
ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats. 

 Canet de Mar, Gener del 2010     



 

II. PLEC DE CONDICIONS 

 

1. DISPOSICIONS LEGALS D'APLICACIÓ 
 
És obligatori el compliment de les disposicions contingudes a: 
 
- Estatut dels Treballadors (Llei 8/80, de 10-03-80) (BOE, de 14-03-80). 
- Ordenança general de seguretat i higiene en el treball. (OM, de  09-03-71), (BOE, de 16-03-71). 
- Pla nacional de seguretat i higiene en el treball (OM, de 09-03-71), (BOE, de l'11-03-71). 
- Ordenança del treball de la Indústria siderometal·lúrgica (OM, de 29-07-70), (BOE, de 25-08-70). 
- Homologació d'equips de protecció individual per a treballadors (OM, de 17-05-74), (BOE, de 29-05-74), (Successives 

normes MT., 1 a 29). 
- Reglament d'activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses (Decret 2441/61), (BOE, de  07-12-61). Modificació del 

Reglament (Decret 3494/64) (BOE, de 06-11-64). 
- Ordenança de treball de la indústria de la construcció, vidre i ceràmica (OM, de 28-08-70), (BOE, de 25-08-70). Rectificació de 

l'Ordenança (BOE, de 17-10-70). Modificació de l'Ordenança de 22-03-72 (BOE, de 31-03-72). 
- Prohibició de la manipulació de sacs de més de 80 kg. (OM, de 02-06-71), (BOE, de 16-06-71). 
- Reglament electrotècnic per a baixa tensió i instruccions tècniques complementàries. (Decret 2413/73 20-09-73), (BOE, de 

09-10-73). 
- Reglament de línies aèries d'alta tensió (OM, de 28-11-68). 
- Normes per a senyalització d'obres a les carreteres. (OM, de 14-03-60), ( BOE, de 23-03-60). 
- Norma de carreteres 8.3-I.C. Senyalització d'obres. Normes per a senyalització, balisament, defensa, neteja i terminació 

d'obres. (OM de 31-08-87). 
- Rètols a les obres (OM de 06-06-73), (BOE de 18-06-73). 
- Senyalització de seguretat als centres de treball. (RD de 1403/86), (BOE de 08-07-86). 
- Llei de prevenció de riscos laborals (Llei 31/95 de 08-11-95), (BOE de 10-11-95). 
- Reglament dels serveis de prevenció. (RD 39/1997 de 17-01-97), (BOE de 31-01-97). 
- Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció (RD 1627/1997 de 24-10-97), (BOE de 25-10-97). 
- Conveni col·lectiu provincial de la construcció. 

 



 

2. PRESCRIPCIONS GENERALS DE SEGURETAT 
 
Quan s'esdevingui algun accident en que es necessiti assistència facultativa, encara que sigui lleu i l'assistència mèdica es 
redueixi a una primera cura, el cap d'obra de la contracta principal realitzarà una investigació tècnica de les causes de tipus humà 
i de condicions de treball que han possibilitat l'accident. 
 
A més dels tràmits establerts oficialment, l'empresa passarà un informe a la direcció facultativa de l'obra, on s'especificarà: 
 
 - Nom de l'accidentat; categoria professional; empresa per a la qual treballa. 
 - Hora, dia i lloc de l'accident; descripció de l'accident; causes de tipus personal. 
 - Causes de tipus tècnic; mesures preventives per evitar que es repeteixi. 
 - Dates límits de realització de les mesures preventives. 
  
Aquest informe es passarà a la direcció facultativa i al coordinador de seguretat en fase d’execució el dia següent al de l'accident 
com a molt tard. 
 
La direcció facultativa i el coordinador de seguretat podran aprovar l'informe o exigir l'adopció de mesures complementàries no 
indicades a l'informe. 
 
Per a qualsevol modificació futura en el pla de seguretat i salut que fos necessari realitzar, caldrà aconseguir prèviament 
l'aprovació del coordinador de seguretat i de la direcció facultativa. 
 
El compliment de les prescripcions generals de seguretat no va en detriment de la subjecció a les ordenances i reglaments 
administratius de dret positiu i rang superior, ni eximeix de complir-les. 
 
El contractista controlarà els accessos a l'obra de manera que tant sols les persones autoritzades i amb les proteccions personals 
que són obligades puguin accedir a l'obra. L'accés estarà tancat, amb avisadors o timbre, o vigilat permanentment quan s'obri. El 
contratista serà responsable del manteniment en condicions reglamentàries i de l'eficàcia preventiva de les proteccions col·lectives 
i dels resguards de les instal·lacions provisionals, així com de les màquines i vehicles de treball. 
 
El contractista portarà el control  d'entrega dels equips de protecció individual (EPI) de la totalitat del personal que intervé a l'obra. 
 
En els casos que no hi hagi norma d'homologació oficial, seran de qualitat adequada a les prestacions respectives. 
 
El contractista portarà el control de les revisions de manteniment preventiu i les de manteniment correctiu (avaries i reparacions) 
de la maquinària d'obra. 
Tot el personal, incloent-hi les visites, la direcció facultativa, etc., usarà per circular per l'obra el casc de seguretat. 
 
La maquinària de l'obra disposarà de les proteccions i dels resguards originals de fàbrica, o bé les adaptacions millorades amb 
l'aval d'un tècnic responsable que en garanteixi l'operativitat funcional preventiva. 
 
Tota la maquinària elèctrica que s'usi a l'obra tindrà connectades les carcasses dels motors i els xassís metàl·lics a terra, per la 
qual cosa s'instal·laran les piquetes de terra necessàries. 
 
Les connexions i les desconnexions elèctriques a màquines o instal·lacions les farà sempre l'electricista de l'obra. 
 
Queda expressament prohibit efectuar el manteniment o el greixat de les màquines en funcionament. 
 
 
3. CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ 
 
Tots els equips de protecció individual (EPI) i sistemes de protecció col·lectiva (SPC) tindran fixat un període de vida útil. 
 
Quan, per circumstàncies de treball, es produeixi un deteriorament més ràpid d'una determinada peça o equip, aquesta es 
reposarà, independentment de la durada prevista o de la data de lliurament. 
 
Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més joc o toleràncies de les admeses pel fabricant, seran reposades 
immediatament. 
 
L'ús d'una peça o d'un equip de protecció mai no representarà un risc per si mateix. 
 
 
4. EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
 
Es descriu, en aquest apartat, la indumentària per a protecció personal que es fa servir més i amb més freqüència en un centre de 
treball del ram de la construcció, en funció dels riscos més corrents a què estan exposats els treballadors d'aquest sector. 
 
CASC: 
 
El casc ha de ser d'ús personal i obligat en les obres de construcció. 
 
Ha d'estar homologat d'acord amb la norma tècnica reglamentària MT-1, Resolució de la DG de Treball de 14-12-74, BOE núm. 
312 de 30-12-74. 

 



 

 
Les característiques principals són: 
 
- Classe N: es pot fer servir en treballs amb riscos elèctrics a tensions inferiors o iguals a 1.000 V.  
- Pes: no ha d'ultrapassar els 450 g. 
 
Els que hagin sofert impactes violents o que tinguin més de quatre anys, encara que no hagin estat utilitzats han de ser substituïts 
per uns altres de nous. 
 
En casos extrems, els podran utilitzar diferents treballadors, sempre que se'n canviïn les peces interiors en contacte amb el cap. 
 
CALÇAT DE SEGURETAT: 
 
Atès que els treballadors del ram de la construcció estan sotmesos al risc d'accidents mecànics, i que hi ha la possibilitat de 
perforació de les soles per claus, és obligat l'ús de calçat de seguretat (botes) homologat d'acord amb la Norma tècnica 
reglamentària MT-5, Resolució de la DG de Treball de 31-01-80, BOE núm. 37 de 12-02-80. 
 
Les característiques principals són: 
 
- Classe: calçat amb puntera (la plantilla serà opcional en funció del risc de punció plantar).  
- Pes: no ha d'ultrapassar els 800 g. 
 
Quan calgui treballar en terrenys humits o es puguin rebre esquitxades d'aigua o de morter, les botes han de ser de goma. Norma 
tècnica reglamentària MT-27, Resolució de la DG de Treball de 03-12-81, BOE núm. 305 de 22-12-81, classe E. 
 
GUANTS: 
 
Per tal d'evitar agressions a les mans dels treballadors (dermatosis, talls, esgarrapades, picadures, etc.), cal fer servir guants. 
Poden ser de diferents materials, com ara: 
 
 - cotó o punt: feines lleugeres 
 - cuir:  manipulació en general 
 - làtex rugós: manipulació de peces que tallin 
 - lona:  manipulació de fustes 
 
Per a la protecció contra els agressius químics, han d'estar homologats segons la Norma tècnica reglamentària MT-11, Resolució 
de la DG de Treball de 06-05-77, BOE núm. 158 de 04-07-77. 
 
Per a feines en les quals pugui haver-hi el risc d'electrocució, cal fer servir guants homologats segons la Norma tècnica 
reglamentària MT-4, Resolució de la DG de Treball de 28-07-75, BOE núm. 211 de 02-11-75. 
 
CINTURONS DE SEGURETAT: 
 
Quan es treballa en un lloc alt i hi hagi perill de caigudes eventuals, és preceptiu l'ús de cinturons de seguretat homologats segons 
la Norma tècnica reglamentària MT-13, Resolució de la DG de Treball de 08-06-77, BOE núm. 210 de 02-09-77. 
 
Les característiques principals són: 
 
- Classe A: cinturó de subjecció. S'ha de fer servir quan el treballador no s'hagi de desplaçar o quan els seus desplaçaments 

siguin limitats. L'element amarrador ha d'estar sempre tibant per impedir la caiguda lliure.  
 
PROTECTORS AUDITIUS: 
 
Quan els treballadors estiguin en un lloc o àrea de treball amb un nivell de soroll superior als 80 dB (A), és obligatori l'ús de 
protectors auditius, que sempre seran d'ús individual. 
 
Aquests protectors han d'estar homologats d'acord amb la Norma tècnica reglamentaria MT-2, Resolució de la DG de Treball de 
28-01-75, BOE núm. 209 de 01-09-75. 
 
PROTECTORS DE LA VISTA: 
 
Quan els treballadors estiguin exposats a projecció de partícules, pols o fum, esquitxades  de líquids i radiacions perilloses o 
enlluernades, hauran de protegir-se la vista amb ulleres de seguretat i/o pantalles. 
 
Les ulleres i oculars de protecció anti- impactes han d'estar homologats d'acord amb la Norma tècnica reglamentària MT-16, 
Resolució de la DG de Treball de 14-06-78, BOE núm. 196 de 17-08-78, i MT-17, Resolució de la DG de Treball de 28-06-78, BOE 
de 09-09-78. 
 
ROBA DE TREBALL: 
 
Els treballadors de la construcció han de fer servir roba de treball, preferiblement del tipus granota, facilitada per l'empresa en les 
condicions fixades en el conveni col·lectiu provincial. 
 

 



 

La roba ha de ser de teixit lleuger i flexible, ajustada al cos, sense elements addicionals (bocamànigues, gires, etc.) i fàcil de 
netejar. 
 
En el cas d'haver de treballar sota la pluja o en condicions d’humitat similars, se'ls entregarà roba impermeable. 
 
 
5. SISTEMES DE PROTECCIONS COL·LECTIVES (SPC) 
 
Es descriu en aquest apartat les proteccions de caràcter col·lectiu, que tenen com a funció principal fer de pantalla entre el focus 
de possible agressió i la persona o objecte a protegir. 
 
TANQUES AUTÒNOMES DE LIMITACIÓ I PROTECCIÓ: 
 
Tindran com a mínim 100 cm d'alçària, i seran construïdes a base de tubs metàl·lics. La tanca ha de ser estable i no s'ha de poder 
moure ni tombar. 
 
BARANES: 
 
Les baranes envoltaran els forats verticals amb perill de caigudes de més de 2 metres. 
 
Hauran de tenir la resistència suficient (150 kg/ml) per garantir la retenció de persones o objectes, i una alçària mínima de 
protecció de 90 cm, llistó intermedi i entornpeu. 
 
CABLES DE SUBJECCIÓ DE CINTURÓ DE SEGURETAT (ANCORATGES): 
 
Tindran la resistència suficient per suportar els esforços a què puguin ser sotmesos d'acord amb la seva funció protectora. 
 
ESCALES DE MÀ: 
 
Hauran d'anar proveïdes de sabates anti- lliscants. No es faran servir simultàniament per dues persones. La longitud depassarà en 
1 metre el punt superior de desembarcament. 
 
Tindran un ancoratge perfectament resistent a la seva part superior per tal d'evitar moviments. 
 
Tant la pujada com la baixada per l’escala de mà es farà sempre de cara a l'escala. 
 
6. SERVEIS DE PREVENCIÓ 
 
SERVEI TÈCNIC DE SEGURETAT I SALUT: 
 
El contractista principal disposarà d'assessorament tècnic en seguretat i salut, propi o extern. 
 
SERVEI MÈDIC: 
 
Els contractistes d'aquesta obra disposaran d'un servei mèdic d'empresa, propi o mancomunat. 
 
Tot el personal de nou ingrés a la contracta, encara que sigui eventual o autònom, haurà de passar el reconeixement mèdic 
prelaboral obligat. Són també obligades les revisions mèdiques anuals dels treballadors ja contractats. 
 
 
7. COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT 
 
Es constituirà el Comitè de Seguretat i Salut quan calgui, segons la legislació vigent i allò que disposa el conveni col·lectiu 
provincial del sector. 
 
Es nomenarà per escrit socorrista el treballador voluntari que tingui capacitat i coneixements acreditats de primers auxilis, amb el 
vist-i-plau del servei mèdic. És interessant que participi en el Comitè de Seguretat i Salut. 
El socorrista revisarà mensualment la farmaciola, i reposarà immediatament el que s'hagi consumit. 
 
 
 
 
8. INSTAL·LACIONS DE SALUBRITAT I CONFORT 
 
Les instal·lacions provisionals d'obra s'adaptaran, pel que fa a elements, dimensions i característiques, al que preveuen a  
l'especificat els articles 44 de l'Ordenança general de seguretat i higiene, i 335,336 i 337 de l'Ordenança laboral de la construcció, 
vidre i ceràmica. 
9. CONDICIONS ECONÒMIQUES 
 
El control econòmic de les partides que integren el pressupost de l’estudi bàsic de seguretat i salut que siguin abonables al 
contractista principal, serà idèntic al que s'apliqui a l'estat d'amidaments del projecte d'execució. 
 
 

 



 

 
10. COORDINADOR DE SEGURETAT 
 
El promotor ha de designar un coordinador de seguretat en la fase d'execució de les obres per a que assumeixi les funcions que 
el RD 1627/1997, es defineixen. 
 
 
11. AVÍS PREVI 
 
El promotor ha d’efectuar un avís als Serveis Territorials de Treball de la Generalitat, carrer Puig i Xoriguer 11-13 de Barcelona, 
abans de l’inici de les obres. 
 
L’avís previ és redactarà d’acord amb el disposat en l’annex III del RD 1627/1997, de data 24-10-97. 
 
 
12. PLA DE SEGURETAT I SALUT 
 
El contractista principal està obligat a redactar un pla de seguretat i salut abans de l’inici de l'obra, en què s'analitzin, estudiïn, 
desenvolupin i complementin,  adaptant aquest Estudi bàsic de seguretat i salut als seus mitjans i mètodes d'execució. 
 
Aquest pla de seguretat i salut es farà arribar als interessats, segons estableix el Reial decret 1627/97, amb la finalitat que puguin 
presentar els suggeriments i les alternatives que els semblin oportuns, i puguin procedir al compliment de l'acta d'aprovació visada 
col·legialment pel col·legi professional corresponent. 
 
Qualsevol modificació que introdueixi el contractista en el pla de seguretat i salut, de resultes de les alteracions i incidències que 
puguin produir-se en el decurs de l'execució de l'obra o bé per variacions en el projecte d'execució que ha servit de base per 
elaborar aquest estudi bàsic de seguretat i salut, requerirà l'aprovació del tècnic autor de l'estudi bàsic de seguretat i salut, així 
com del coordinador en matèria de seguretat en la fase d'execució d'obres. 
 
 
13. LLIBRE D'INCIDÈNCIES 
 
A l'obra hi haurà un llibre d’incidències facilitat per la direcció facultativa, que haurà d'estar en poder del contractista o representant 
legal o del coordinador de seguretat en fase d’execució, i a disposició de la direcció facultativa, l'autoritat laboral o el representant 
dels treballadors, els quals podran fer-hi les anotacions que considerin oportunes perquè el coordinador o, si no cal coordinador, 
la direcció facultativa notifiqui a la Inspecció de treball a Barcelona, Travessera de Gràcia, 303-311 dins del termini de 24 hores. 

 




