
- Cables unipolars: 
- Com a conductor de fase: Marró, negre o gris
- Com a conductor neutre: Blau
- Com a conductor de terra: Llistat de groc i verd
- Cables bipolars:  Blau i marró
- Cables tripolars:
- Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, Neutre: Blau, Terra: Llistat de groc i verd
- Cables sense conductor de terra:  Fase: Negre, marró i gris
- Cables tetrapolars:
- Cables amb conductor de terra:  Fase: Marró, negre i gris,  Terra: Llistat de groc i verd
- Cables sense conductor de terra:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: Blau
- Cables pentapolars:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: Blau,  Terra: Llistat de groc i verd
Gruix de l'aïllant del conductor (UNE HD-603 (1)):

+-------------------------------------------------------------------+
¦Secció (mm2) ¦1,5-16¦25-35¦ 50 ¦70-95¦ 120 ¦ 150 ¦ 185 ¦ 240 ¦ 300 ¦
¦-------------¦------¦-----¦----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦
¦Gruix (mm)   ¦ 0,7  ¦ 0,9 ¦1,0 ¦ 1,1 ¦ 1,2 ¦ 1,4 ¦ 1,6 ¦ 1,7 ¦ 1,8 ¦
+-------------------------------------------------------------------+

Gruix de la coberta:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE -HD 603-1
Temperatura de l'aïllament en servei normal:  <= 90°C
Temperatura de l'aïllament en curtcircuit (5 s màx):  <= 250°C
Tensió màxima admissible (c.a.):
- Entre conductors aïllats:  <= 1 kV
- Entre conductors aïllats i terra:  <= 0,6 kV
Toleràncies :
- Gruix de l'aïllament (UNE_HD 603):  >= valor especificat – (0,1 mm + 10% del valor especificat)
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV:
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX -3 segons UNE HD -603-1.
La coberta ha de ser de policlorur de vinil (PVC) del tipus DMV-18 segons UNE HD-603-1.
Ha de ser de color negre i ha de portar impresa una franja longitudinal de color per a la identificació de la 
secció dels conductors de fase.
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV:
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX -3 segons UNE HD -603-1.
La coberta ha de se d’ una mescla de material termoplàstic, sense halògens, del tipus Z1, i ha de complir les 
especificacions de la norma UNE 21123-4.
Ha de ser de color verd i ha de portar impresa una franja longitudinal de color per a la identificació de la secció 
dels conductors de fase.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En bobines.
La coberta ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Tipus de conductor
- Secció nominal
- Les dues últimes xifres de l'any de fabricació.
- Distància entre el final d'una marca i el principi de la següent <= 30 cm.
 Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

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-HD 603 -1:2003 Cables de distribución de tensión asignada 0,6/1kV.
* UNE 21011 -2:1974 Alambres de cobre recocido de sección recta circular. Características
* UNE 21089 -1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables
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UNE-EN 50334:2001 Marcado por inscripción para la identificación de los conductores aislados de los cables 
eléctricos.
* UNE 21089 -1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables
UNE 21022:1982 Conductores de cables aislados.
* UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables.
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV:
UNE 21123 -2:1999 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 2: Cables con 
aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de policloruro de vinilo.
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1 -K (AS) 0,6/1 kV:
UNE 21123 -4:2004 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 4: Cables con 
aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina.

BG41 INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Interruptor automàtic magnetotèrmic unipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 1 pol protegit , bipolar amb 2 pols 
protegits, tripolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb tres pols protegits i 
protecció parcial del neutre i tetrapolar amb 4 pols protegits.
S'han considerat els tipus següents:
- Per a control de potència (ICP)
- Per a protecció de línies elèctriques d'alimentació a receptors (PIA)
- Interruptors automàtics magnetotèrmics de caixa emmotllada
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
L'envoltant ha de ser aïllant i incombustible.
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ú s normal siguin segures i 
sense perill per a l'usuari i el seu entorn.
El sistema de connexió ha de ser l ’indicat pel fabricant.
Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida de cada fase o neutre.
ICP:
Ha de complir les especificacions de la norma UNE 20-317.
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i desmunatge sobre un per fil 
normalitzat.
Han de portar marcades les dades següents:
- La denominació ICP-M
- La intensitat nominal, en ampers (A)
- La tensió nominal, en volts (V)
- El símbol normalment acceptat per al corrent altern
- El poder de tall nominal, en ampers
- El nom del fabricant o la marca de fabrica
- La referència del tipus del fabricant
- Referència reglamentària justificativa del tipus d ’aparell
- Número d ’ordre de fabricació
La indicació del poder de tall ha de consistir en el seu valor, expresat en ampers, sense el sí mbol A i situat a 
l’interior d’un rectangle.
La intensitat nominal ha de col·locar -se en xifres seguides del símbol d’amper (A).
Per a indicar la tensió nominal es poden fer servir únicament xifres.
El símbol del corrent altern ha de col·locar -se immediatament després de la indicació de tensió nominal.
Les indicacions d’ intensitat nominal i del nom del fabricant o de la marca de fàbrica han de figurar a la part 
frontal de l ’interruptor.
Quan sigui necessari diferenciar els borns d’ alimentació  i els de sortida, els primers han de marcar-se 
mitjançant fletxes que tinguin la punta dirigida cap a l ’interior de l’ interruptor i els altres mitjançant fletxes que 
tinguin la punta dirigida cap a l ’exterior de l’ interruptor.
Els interruptors han d’estar proveïts d’un esquema de connexions si no és evident la seva connexió correcte. 
En l ’esquema de connexions, els borns s’ han de designar amb els símbols corresponents.
Les marques i indicacions han de ser indelebles, fàcilment llegibles i no han d’estar sobre cargols, volanderes 
o altres p arts no fixes de l’interruptor.
PIA:
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i desmunatge sobre un per fil 

Plec de condicions tècniques

REFOS EXECUTIU ESTUDI P ELEVADORA AJUNTAMENT AMPLE 11 Pàgina 70



normalitzat.
Han de complir les especificacions d’alguna o algunes de les normes següents:
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60898
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60898 i UNE -EN 60947-2
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2
Els interruptors que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 60898 han de portar marcades les 
indicacions següents:
- El nom del fabricant o la seva marca comercial
- Designació del tipus, número de catàleg o un altre número d ’identificació
- Tensió assignada seguit del símbol normalment acceptat per al corrent altern
- El corrent assignat sense el símbol d ’amper (A) precedit del símbol de la característica de dispar instantània
- La freqüència assignada si l ’interruptor està previst per a una sola freqüència, en hertz (Hz)
- El poder de tall assignat en ampers, dintre d’un rectangle, sense indicació del símbol de les unitats
- L’esquema de connexió a menys que el mode de connexió sigui evident
- La temperatura ambient de referència si és diferent de 30ºC
- Classes de limitació d ’energia, si s’aplica
La designació del corrent assignat sense el símbol d’amper (A) precedit del símbol de la característica de 
dispar instantània ha de ser visible quan l ’interruptor està instal·lat.
Les altres indicacions poden situar -se en el dors o en els laterals de l’interruptor.
L’esquema elèctric pot situar -se a l ’interior de qualsevol envoltant que s’hagi de retirar per a la connexió dels 
cables d’alimentació. No pot estar sobre una etiqueta adhesiva enganxada a l’interruptor.
Les marques i indicacions han de ser indelebles, fàcilment llegibles i no han d’estar sobre cargols, volanderes 
o altres parts no fixes de l’interruptor.
 Els interruptors que compleixen la norma UNE-EN 60947-2 han de portar marcades sobre el propi interruptor o 
be sobre una o vàries plaques de característiques fixades al mateix les indicacions següents:
Sobre el cos de l’interruptor i en lloc visible quan l’ interruptor està instal·lat:
- Intensitat assignada en ampers (A)
- Capacitat per al seccionament, si es el cas, amb el símbol normalitzat
- Indicació de la posició d’obertura i la de tancament
Sobre el cos de l’ interruptor i en lloc no necessàriament visible quan l ’interruptor està instal·lat:
- Nom del fabricant o marca de fàbrica
- Designació del tipus o del número de sèrie
- Referència a aquesta norma
- Categoria d’ ús
- Tensió o tensions assignades d ’ús, en volts (V)
- Valor de la freqüència assignada i/o indicació del corrent continu amb el símbol normalment acceptat
- Poder assignat de tall de servei en curtcircuit, en kiloampers (kA)
- Poder assignat de tal últim, en kiloampers (kA)
- Intensitat assignada de curta durada admissible i curta durada corresponent per a la categoria d’ús B
- Borns d’entrada i de sortida a menys que la seva connexió sigui indiferent
- Borns del pol neutre, si procedeix, per la lletra N
- Born de terra de protecció, si procedeix, marcat amb el símbol normalitzat
- Temperatura de referència per als disparadors tèrmics no compensats, si és diferent de 30ºC
La resta d’ indicacions poden estar marcades sobre el cos del interruptor en lloc no necessàriament visibles o 
be han d’especificar -se en els catàlegs o manuals del fabricant.
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA:
Han d’estar constituïts per una carcassa-suport de material aï llant emmotllat que formi part integrant de 
l’interruptor automàtic.
Han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2.
El marcat ha de ser l’esmentat a l’apartat anterior, pel que fa referència als interruptors tipus PIA fabricats 
exclusivament segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2.
Els interruptors de caixa emmotllada preparats per anar muntats sobre perfils normalitzats han de portar un 
sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge  i desmuntatge sobre el perfil.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
El fabricant ha de lliurar la documentació necessària per a la correcta instal·lació de l ’interruptor. 
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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
ICP:
UNE 20317:1988 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5 a 63 A.
UNE 20317/1M:1993 Interruptores automáticos magnetotérmicos para control de potencia de 1,5 A a 63 A.
PIA:
UNE-EN 60898/A1:1993 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la 
protección contra sobreintensidades.
UNE-EN 60898/A1:1993 ERR Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la 
protección contra sobreintensidades.
UNE-EN 60947 -1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947 -2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA:
UNE-EN 60947 -1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947 -2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.

BG42 INTERRUPTORS DIFERENCIALS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Interruptors automàtics per a actuar per corrent diferencia residual.
S’han contemplat els següents tipus:
- Interruptors automàtics diferencials per a muntar en perfil DIN
- Blocs diferencials per a muntar en perfil DIN per a treballar conjuntament amb interruptors automàtics 
magnetotèrmics
- Blocs diferencials de caixa emmotllada per a muntar en perfil DIN o per a muntar adossats a interruptors 
automàtics magnetotèrmics, i per a treballar conjuntament amb interruptors automàtics magnetotèrmics
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
L'envoltant ha de ser aïllant i incombustible.
Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida de les fases i el neutre.
Ha de portar un dispositiu de desconnexió automàtica del tipus omnipolar i "Lliure mecanisme" en front de 
corrents de defecte a terra i polsador de comprovació.
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:
Han d’estar construïts segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008 -1.
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i desmuntatge sobre un perfil 
normalitzat.
Han de portar marcades, com a mínim, les indicacions següents:
- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica
- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie
- La o les tensions assignades
- La freqüència assignada si l ’interruptor està fabricat per a freqüències diferents de 50 Hz
- El corrent assignat
- El corrent diferencial de funcionament assignat, mesurat en ampers (A)
- El símbol S dintre d ’un requadre per als aparells selectius
- Element de maniobra del dispositiu d’assaig, marcat amb la lletra T
- Esquema de connexió
- Característica de funcionament en presència de corrents diferencials amb components contínues, indicada 
amb els símbols normalitzats corresponents
Les marques han de trobar -se sobre el propi interruptor o be sobre una o vàries plaques senyalitzadores 
fixades al mateix. Han d ’estar situades de manera que quedin visibles i llegibles quan l’ interruptor estigui 
instal·lat.
Si fos necessari establir una distinció entre els borns d ’alimentació aquests han d ’estar clarament marcats.
Els borns destinats exclusivament a la connexió del neutre del circuit han d’estar marcats amb la lletra N.
Les marques han de ser indelebles, fàcilment llegibles i no han d ’estar situades sobre cargols, volanderes o 
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altres parts movibles de l’interruptor.
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB 
INTERRUPTORS AUTOMÀ TICS MAGNETOTÈRMICS:
Han de portar un sistema de fixació per pressió  que permeti el muntatge i el desmuntatge sobre un perfil 
normalitzat.
Ha de portar els conductors per a la connexió amb l’interruptor automàtic magnetotèrmic amb el que ha de 
treballar conjuntament.
No ha de ser possible modificar les característiques de funcionament per mitjan ts diferents als específicament 
destinats a la regulació  de la intensitat diferencial residual de funcionament assignada o la de temporització 
definida.
Han de complir les especificacions d’alguna de les normes següents:
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B
Els blocs diferencials que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1 han de portar 
marcades com a mínim les indicacions següents:
- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica
- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie
- La o les tensions assignades
- La freqüència assignada si l ’interruptor està fabricat per a treballar a freqüències diferents a 50 Hz
- El corrent assignat en ampers, sense el símbol d’amper
- El corrent diferencial de funcionament assignat, en ampers (A)
- El símbol S a dintre d ’un requadre per als aparells selectius
- Element de maniobra del dispositiu d’assaig. marcat amb la lletra T
- Esquema de connexió
- La característica de funcionament en cas de corrents diferencials amb components continues amb els 
símbols normalitzats
Les marques han de trobar -se sobre el propi bloc diferencial o bé sobre una o vàries plaques senyalitzadores 
fixades a l ’interruptor, i aquestes marques han d’estar situades en un lloc tal que quedin visibles i llegibles 
quan l’  interruptor estigui instal·lat.
Si fos necessari establir una distinció entre els borns d’entrada i els de sortida, aquests han d’estar clarament 
marcats.
Els borns destinats exclusivament a la connexió del neutre del circuit han d’estar marcats amb la lletra N.
El marcat ha de ser indeleble, fàcilment llegible i no es pot fer sobre cargols, volanderes o qualsevol altre part 
mòbil de l ’interruptor.
Els bloc diferencials que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B han de portar 
marcades com a mínim les indicacions següents:
- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica
- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie
- La intensitat diferencial residual de funcionament assignat, en ampers (A)
- Regulacions de la intensitat diferencial residual de funcionament assignada, si procedeix
- Temps mínim de no resposta
- El símbol S a dintre d ’un requadre per als aparells selectius
- Element de maniobra del dispositiu d’assaig marcat amb la lletra T, si procedeix
- La característica de funcionament en cas de corrents diferencials amb components continues amb els 
símbols normalitzats
- La o les tensions assignades, si són diferents a les dels interruptors automàtics amb els que estan acoblats
- Valor (o domini de valors) de la freqüència assignada si difereix de la del interruptor automàtic
- Referència a aquesta norma
En lloc no necessàriament visible, o bé en la documentació o manuals del fabricant hi ha d’haver l’ esquema de 
connexió.
Les característiques del marcat han de complir les mateixes condicions que les requerides en l’apartat 
anterior.
 BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR 
ADOSSATS A INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
Han d’estar constituïts per una carcassa-suport de material aïllant emmotllat que formi part  integrant de 
l’interruptor automàtic.
Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B.
El marcat ha de ser l’esmentat a l’apartat anterior, pel que fa referència als blocs diferencials fabricats segons 
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les especificacions de la norma UNE -EN 60947 -2 annex B.
Els blocs diferencials de caixa emmotllada preparats per a anar muntats sobre perfils DIN normalitzats han de 
portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i el desmuntatge sobre el perfil.
Els interruptors preparats per a anar muntats adossats a l’ interruptor automàtic magnetotèrmic han de portar 
els borns de connexió per a la unió amb l ’interruptor.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
El fabricant ha de lliurar la documentació necessària per a la correcta instal·lació de l ’interruptor. 

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
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:
UNE-EN 61008 -1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, sin dispositivo 
de protección contra sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID). Parte 1: Reglas generales.
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB 
INTERRUPTORS AUTOMÀ TICS MAGNETOTÈRMICS:
UNE-EN 61009 -1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, con dispositivo 
de protección contra sobreintensidades incorporado, para usos domésticos y análogos (AD). Parte 1: Reglas 
generales.
UNE-EN 60947 -2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
 BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR 
ADOSSATS A INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
UNE-EN 60947 -2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.

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.

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.

BR3P TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Terres, substrats i mulch per al condicionament del sòl.
S'han considerat els tipus següents:
- Terra vegetal
- Terra àcida
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- Terra volcànica
- Escorça de pi
- Encoixinament per a hidrosembra
TERRA VEGETAL:
No ha de tenir elements estranys ni llavors de males herbes.
La terra no adobada ha de ser natural, provinent de la capa superficial d'un terreny i amb un alt contingut de 
matèria orgànica.
La terra adobada ha de ser natural, provinent de la capa superficial d'un terreny i amb incorporació d'adobs 
orgànics.
Mida dels materials petris:  <= 20 mm
 Mida dels terrossos:
- Terra vegetal garbellada:  <= 16 mm
- Terra vegetal no garbellada:  <= 40 mm
Composició granulomètrica:
- Sorra:  50 - 75%
- Llim i argila:  < 30%
- Calç:  < 10%
- Matèria orgànica (MO):  2% <= MO <= 10%
Composició química:
- Nitrogen:  1/1000
- Fósfor total (P2O5 assimilable):  150 ppm (0,3%)
- Potasi (K2O assimilable):  80 ppm (0,1/1000)
- pH:  6 <= pH <= 7,5
TERRA DE BOSC O TERRA ÀCIDA:
Terra natural provinent de la capa superficial d'un bosc de plantes acidòfiles.
Composició granulomètrica:
- Sorra:  50 - 75%
- Llim i argila:  < 30%
- Calç:  < 10%
- Matèria orgànica:  > 4%
Composició química:
- Nitrogen:  1/1000
- Fósfor total (P2O5 assimilable):  150 ppm (0,3%)
- Potasi (K2O assimilable):  80 ppm (0,1/1000)
- pH:  5 <= pH <= 6,5
TERRA VOLCÀNICA:
Terra natural de terrenys eruptius, provinent d'abocador.
Granulometria:  4 - 16 mm
Calç:  < 10%
 Densitat aparent seca:  680 kg/m3
ESCORÇA DE PI:
Escorça de pi triturada i completament fermentada.
Calç:  < 10%
 pH:  6
 Densitat aparent seca:  230 kg/m3
 ENCOIXINAMENT HIDROSEMBRES:
Encoixinament de fibra semi-curta compost de cel·lulosa desfibrada, palla de cereal triturada i paper reciclat.
No ha d'afectar a la germinació i posterior desenvolupament de les llavors.
Grandària màxima:  25 mm
Composició:
- Cel·lulosa desfibrada:  40%
- Palla de cereal:  50%
- Paper reciclat:  60%

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

TERRA VEGETAL, DE BOSC, ÀCIDA O ROLDOR DE PI:
Subministrament: En sacs o a granel.
Als sacs hi han de figurar les següents dades:
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- Identificació del producte
- Nom del fabricant o marca comercial
- Pes net
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques.
ENCOIXINAMENT HIDROSEMBRES:
Subministrament: En bales empaquetades.
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques.

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.

D060 FORMIGONS SENSE ADDITIUS, AMB CIMENTS PÒRTLAND AMB ADDICIONS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Mescla de ciment amb possibilitat de contenir addicions, granulats, sorra, aigua i additius, en el seu cas, 
elaborada a l'obra amb formigonera, d'ús no estructural.
La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions.
No s'admet cap addició que no sigui cendres volants o fum de sílice.
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'ac ord amb 
les prescripcions de la EHE -08.
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83 -313):
- Consistència seca:  0 - 2 cm
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm
- Consistència tova:  6 - 9 cm
- Consistència fluida:  10 - 15 cm
Relació aigua-ciment:  <= 0,65
Contingut de ciment:  <= 400 kg/m3
Per als formigons amb addicions, el contingut d'addicions en estructures d'edificació ha de complir:
- Cendres volants:  <= 35% pes de ciment
- Fum de sílice:  <= 10% pes de ciment
Toleràncies :
- Assentament en el con d'Abrams:

- Consistència seca:  Nul·la
- Consistència plàstica o tova:  ± 10 mm
- Consistència fluida:  ± 20 mm

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ

Per a l'elaboració i la utilització de formigons, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.
No s'han de barrejar formigons frescos fabricats amb ciments incompatibles entre ells.
S'ha d'utilitzar abans que hagi començat l'adormiment.
El temps màxim entre l'addició de l'aigua al ciment i als granulats, i la col·locació del formigó, no pot ser 
superior a una hora i mitja. 
Com a orientació l'inici de l'adormiment es situa aproximadament en 1,5 h.
La formigonera ha d'estar neta abans de començar l'elaboració del formigó.
L'ordre d'abocada dels materials ha de ser: aproximadament la meitat de l'aigua, el ciment i la sorra 
simultàniament, la grava i la resta de l'aigua.
Els additius fluidificants, superfluidificants i inhibidors de l'adormiment s'han d'afegir a l'aigua abans d'introduir -
la a la formigonera.
L'additiu colorant s'ha d'afegir a la formigonera juntament amb el ciment i els granulats.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum necessari elaborat a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE -08).

D070 MORTERS SENSE ADDITIUS
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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.
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.

D07J PASTES DE GUIX
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Mescla de guix o escaiola i aigua, pastat i llest per a ser utilitzat.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia.
En qualsevol cas, la pasta de guix un cop aplicada i adormida, ha de tenir una duresa Shore C >= 50.
Quantitat d'aigua per cada 25 kg de guix (A):  17 <= A <= 18 l
Temperatura de l'aigua:  >= 5°C

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ

Per a l'elaboració i la utilització de la pasta, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.
La pastera ha d'estar neta abans de l'elaboració de la pasta.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum necessari elaborat a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

D0B ACER FERRALLAT O TREBALLAT
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Barres, conjunts de barres o malles  muntades, tallades i conformades, per a elements de formigó armat, 
elaborades a l'obra.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No es pot utilitzar cap acer que tingui picadures o un nivell d’ oxidació que pugui afectar a les seves condicions 
d’adherència. La secció afectada ha de ser <= 1% de la secció inicial.
El tallat de barres, malles o filferros s’ha d’ajustar a l’ especificat en la DT del projecte. El procés de tall no ha 
d’alterar les característiques geomètriques o mecà niques dels productes utilitzats.
El diàmetre interior del  doblegament de les barres ha de complir:
- Ganxos, patilles i ganxos en U:

- Diàmetres < 20 mm:  >= 4 D
- Diàmetres >= 20 mm:  >= 7 D
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El diàmetre mínim de doblegament de les barres ha de ser tal que no produeixi compressions excessives en 
el formigó en la zona de curvatura ni trencaments en la barra.

+--------------------------------------------
¦ Tipus acer ¦ Barres doblegades o corbades ¦
¦            ¦------------------------------¦
¦            ¦   D <= 25 mm  ¦   D > 25 mm  ¦
¦------------¦---------------¦--------------¦
¦   B 400    ¦      10 D     ¦     12 D     ¦
¦   B 500    ¦      12 D     ¦     14 D     ¦
+--------------------------------------------

Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades.
En els cèrcols o estreps,  s'admeten diàmetres de doblegament inferiors per als diàmetres <= 12 mm, que han 
de complir:
- No han d’aparèixer principis de fissuració.
- Diàmetre de doblegament: >= 3 D, >= 3 cm
 En malles electrosoldades el doblegat s’ha de realitzar a una distància >= 4 D a partir del nus o punt de 
soldadura més proper, en cas contrari el diàmetre mínim del doblegat ha de ser >= 20 D.
 L’acer redreçat no ha de tenir una variació significativa en les seves propietats, s ’admeten variacions dins dels 
límits següents:
- Deformació sota càrrega màxima:  <= 2,5%
- Alçària de la corruga:  

- Diàmetres <= 20 mm:  <= 0,05 mm
- Diàmetres > 20 mm:  <= 0,10 mm

En cap cas , desprès de la manipulació, ha d'aparèixer principis de fissuració  en els elements.
Toleràncies :
- Llargària en barres tallades o doblegades:

- L <= 6000 mm:  - 20 mm, + 50 mm
- L > 6000 mm:  - 30 mm, + 50 mm

     (on L es la llargària recta de les barres)
- Llargària en estreps o cèrcols:

- Diàmetres <= 25 mm:  ± 16 mm
- Diàmetres > 25 mm:  - 24 mm, + 20 mm

     (on la llar gària es la del rectangle  que circumscriu l’element)
- Diferència entre llargàries dels costats paral·lels de l’element:  <= 10 mm
- Angle de doblegat de ganxos, patilles, ganxos en U i altres barres corbades:  ± 5º

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ

La DF ha d’ aprovar els plànols d ’especejament de l’ armadura, elaborats per la instal·lacio de ferralla. 
El doblegat de les armadures s’ ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecà niques i a 
velocitat constant, amb l ’ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona.
Si es necessari fer desdoblegaments, s’ han de realitzar de manera que no es produeixi fissures o trencaments 
en les barres. En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'ha de prendre les precaucions necessà 
ries per a no malmetre el formigó amb les altes temperatures
 Les barres que s’han de doblegar, han d’ anar envoltades de cèrcols o estreps en la zona del colze.
El redreçat  de l ’acer subministrat en rotlle, s’ ha de fer amb maquinària específica que compleixi l ’especificat 
en l’article 69.2.2 de la EHE -08.
El tallat de barres, malles o filferros s’ ha de realitzar per mitjans manuals (cisalla, etc.) o maquinària específica 
de tall automàtic.
No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys.
No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

BARRES CORRUGADES:
kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre expressament acceptat 
per la DF .
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions específiques d'aquests 
treballs, com ara retalls i lligaments.
MALLA ELECTROSOLDADA:
m2 de superfície necessària elaborada a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre 
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expressament acceptat per la DF .
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions específiques d'aquests 
treballs, com ara retalls i lligaments.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE -08).

E2R3 TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RE…
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o demolició o 
material d ’excavació.
S’han considerat les operacions següents:
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d ’excavació o residu de construcció o demolició
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS:
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de 
seguretat suficients.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material.
 El contenidor ha d’estar adaptat al material que ha de transportar.
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la 
maquinària que s'utilitzi.
TRANSPORT A OBRA:
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la 
mateixa obra o entre dues obres.
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF.
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats.
Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les especificacions del seu 
plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF.
 TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:
El material de rebuig que la DF no accepti per a reutilitzar en obra s’  ha de transportar a una instal·lació externa 
autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.
El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui, com a mínim:
- Identificació del productor i posseïdor dels residus
- Identificació de l ’obra de la qual prové el residu i el número de llicència
- Identificació del gestor autoritzat que ha gestionat el residu 
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi CER

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D ’EXCAVACIÓ I RESIDUS:
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels 
elements que calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes 
utilitzats.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s ’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ O RESIDUS:
 m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el 
coeficient d'esponjament indicat en el plec  de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i 
expressament per la DF.
TERRES:
 Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de 
residuos y la lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 
ambiente producida por el amianto.

E2RA DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIO AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o demolició o 
material d ’excavació.
S’han considerat les operacions següents:
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió  on se li aplicarà el tractament de 
valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
Cada fracció s ’ ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de tractament 
especificat  en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s ’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL 
D’EXCAVACIÓ:
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre 
corresponent.
No inclou l’emissió del certificat per part de l ’entitat receptora.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de 
residuos y la lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 
ambiente producida por el amianto.

E3C5 FORMIGONAMENT DE LLOSES DE FONAMENTS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formigonament d’ estructures i elements estructurals, amb formigó en  massa, armat, per a pretensar,  formigó 
autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi les 
prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de camió , amb bomba o amb cubilot, i operacions 
auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó.
S'han considerat els elements a formigonar següents:
- Lloses de fonament
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Formigonament:
- Preparació de la zona de treball
- Humectació de l ’encofrat
- Abocada del formigó
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- Compactació del formigó mitjançant vibratge , en el seu cas
- Curat del formigó
CONDICIONS GENERALS:
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE -08 , en especial les 
que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de la EHE -08) en funció de les 
classes d'exposició.
El formigó estructural ha de fabricar -se en centrals específiques
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni 
d'altres.
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o 
elements adherits.
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa de formigó 
sense que es toquin entre elles.
La resistència característica del formigó es comprovarà d ’acord amb l’ article 86 de l’EHE -08
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l ’article 5 de l'annex 11 de la norma EHE-08.
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la UNE 36831.
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits d'ascensor, 
passos d ’instal·lacions , etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF.
LLOSES DE FONAMENTACIÓ:
Toleràncies d'execució:
- Replanteig parcial dels eixos: ± 20 mm
- Replanteig total dels eixos: ± 50 mm
- Horitzontalitat: ± 5 mm/m, <= 15 mm
- Nivells: ± 20 mm
- Dimensions en planta de l'element: ± 30 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

FORMIGONAMENT:
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada.
La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es 
prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el 
formigonament requereix precaucions  explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes 
amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida.
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del formigó.
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades en posició  
definitiva.
La DF comprovarà l ’ausencia de defectes significatius en la superficie de formigó.  En cas de considerar els 
defectes inadmisibles d’acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó  amb un gruix superior al que permeti una compactació 
completa de la massa
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament al 
formigonament.
No pot transcórrer mé s d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho 
cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells.
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita  i  sense que es produeixin disgregacions.
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la mescla i de 
manera que s ’ eliminin forats i s’ eviti la segregació.
S’ha de garantitzar que durant l’abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de l’armadura.
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el formigó.
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació dels treballs, 
en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.
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Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonament del junt.
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els granulats al 
descobert i el junt net. Per a fer -ho no s'han d'utilitzar productes corrosius.
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d’aigua en el junt.
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l ’execució de junts sempre que es just 
ifiqui i es supervisi per la DF.
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.
Durant l'adormiment i primer període d ’enduriment del formigó  cal assegurar el manteniment de la humitat de 
l’element de formigó mitjançant el curat adequat i d ’acord amb EHE -08.
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element.
FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha de 
vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin disgregacions.
El vibratge ha de fer -se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als paraments.
FORMIGÓ ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTANT:
 No es necessari la compactació del formigó.
LLOSES DE FONAMENTACIÓ:
L'estesa del formigó ha d'iniciar -se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

FORMIGONAMENT:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats 
acceptades prèviament i expressament per la DF.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE -08).

E612 PARETS DE CERÀMICA
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de paret de tancament o divisòria, amb peces per a revestir o d'una o dues cares vistes, col·locades 
amb morter.
S'han considerat els tipus següents:
- Paret de tancament recolzada
- Paret de tancament passant
- Paret divisòria
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de les parets
- Col·locació i aplomat de les mires de referència a les cantonades
- Marcat de les filades a les mires i estesa dels fils
- Col·locació de plomades en arestes i voladissos
- Col·locació de les peces humitejant -les i en filades senceres
- Repàs dels junts i neteja del parament
- Protecció de l'estabilitat del mur enfront de les accions horitzontals
- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i de les temperatures elevades
- Protecció de l'obra de fàbrica dels cops, rascades i de les esquitxades de morter
CONDICIONS GENERALS:
La paret ha de ser no estructural.
La paret ha de ser resistent a les accions laterals previstes d’acord l’ article 5.4 del CTE -DB-F i la DT del 
projecte.
Ha de ser estable, plana i aplomada.
Les peces han d'estar col·locades a trencajunt i les filades han de ser horitzontals.
La paret ha d'estar travada en els acords amb altres parets.
 En les cantonades i trobades amb d’ altres parets, el cavalcament de les peces no ha de ser més petit que el 
través de la peça.
En l’ execució de l ’element s’han de complir les prescripcions establertes en l’ article 3 de la norma DB-SE-F, en 
especial les que fan referè ncia a la durabilitat dels component: peces, morters i armadures, en el seu cas, en 
funció de les classes d ’exposició.
Les parets deixades vistes han de tenir una coloració uniforme, si la DF no fixa cap altra condició.
Cavalcament de la peça en una filada:  >= 0, 4 x gruix de la peça, >= 40 mm
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Les obertures han de portar una llinda resistent.
Els junts han de ser plens i sense rebaves.
En les parets exteriors que quedin vistes, els junts horitzontals han d'estar matats per la part superior, si la DF 
no fixa altres condicions.
Ha d'estar travada, excepte la paret passant, en els acords amb altres parets. Sempre que la modulació ho 
permeti, aquesta travada ha de ser per filades alternatives.
En les parets de totxana, no hi ha d'haver forats de les peces oberts a l'exterior.  Els punts singulars 
(cantonades, brancals, traves, etc.), han d'estar formats amb maó calat de la mateixa modulació.
En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi un espai de 2 
cm entre l'ú ltima filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver reblert amb un material d’elasticitat 
compatible amb la deformació prevista del sostre , un cop l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, 
i mai abans de 24 h d'haver fet la paret.
Si hi ha regates, cal que siguin fetes amb màquina.
Les dimensions  de les regates han complir amb les especificacions del article  4.6.6 i de la taula 4.8 del DB-
SE-F
 Gruix dels junts:
- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998 -2):  8 -15 mm
- Morter de junt prim (UNE-EN 998 -2):  1 - 3 mm
Distància de l'última filada al sostre:  2 cm
Els junts dilatació han de cumplir l’article 2.2 i la taula 2.1 del DB-SE-F.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig d'eixos:

- Parcials:  ± 10 mm
- Extrems:  ± 20 mm

- Planor:
- Paret vista:  ± 5 mm/2 m 
- Paret per revestir:  ± 10 mm/2 m 

- Horitzontalitat de les filades:
- Paret vista:  ± 2 mm/2 m; ± 15 mm/total
- Paret per revestir:  ± 3 mm/2 m; ± 15 mm/total

- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total
- Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total
- Gruix dels junts: ± 2 mm
- Distància entre l'última filada i el sostre:  ± 5 mm
PARET DE TANCAMENT PASSANT:
Ha d'estar ancorada a la paret de suport amb connectors que han de complir les especificacions fixades al seu 
plec de condicions.
Cal que estigui recolzada sobre un element resistent cada dues plantes o a 800 cm d'alçària, com a màxim, si 
la DF no fixa cap altra condició.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges si la paret é s 
exterior. Si es sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar les 
parts afectades.
Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i assegurar les parts que 
s'han fet.
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.
Les peces s’ han de col·locar refregant -les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la dimensió de la 
peça, fins que el morter sobresurti per els junts horitzontal i vertical. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin aigua al 
morter.
Les condicions d’ execució han de complir amb el article 7 i 8 del DB -SE-F.

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%.
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l’ amidament inclou la feina de fer els retorns, 
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com brancals. En cas de deduir -se el 1 00% del forat cal amidar també aquests paraments.
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i 
s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.

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.

E618 PARETS DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de parets i envans de blocs de morter de ciment, col·locats amb morter.
S'han considerat els tipus següents:
- Formació de paredó o paret de tancament o divisòria, recolzat amb blocs per a revestir o d'una o dues cares 
vistes
- Formació de paredó o paret de tancament passant amb blocs per a revestir o d'una cara vista
- Formació de paret de tancament amb blocs encadellats d'una o dues cares vistes
- Formació de pilar amb blocs encadellats
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires
- Col·locació de les peces
- Repàs dels junts i neteja del parament
CONDICIONS GENERALS:
No pot ser estructural.
La paret ha de ser resistent a les accions laterals previstes d’acord l’ article 5.4 del CTE-DB-F i la DT del 
projecte.
L'element ha de ser estable, resistent, pla i aplomat.
A totes les singularitats, els junts han de coincidir amb el modulat general.
Els junts dilatació han de cumplir l’article 2.2 i la taula 2.1 del DB-SE-F.
 Gruix dels junts:
- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998 -2):  8 -15 mm
- Morter de junt prim (UNE-EN 998 -2):  1 - 3 mm
Distància de l'última filada al sostre:  2 cm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig d'eixos parcials:

- Pilar: ± 20 mm
- Paredó o paret: ± 10 mm

- Replanteig d'eixos extrems:
- Pilar: ± 40 mm
- Paredó o paret: ± 20 mm

- Planor:
- Paret vista:  ± 5 mm/2 m 
- Paret per revestir:  ± 10 mm/2 m 

- Horitzontalitat de les filades:
- Paret vista:  ± 2 mm/2 m; ± 15 mm/total
- Paret per revestir:  ± 3 mm/2 m; ± 15 mm/total

- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total
- Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total
- Gruix dels junts:

- Horitzontals:  + 2 mm
- Verticals:  ± 2 mm

- Distància entre l'última filada i el sostre:  ± 5 mm
- Distància entre obertures:  ± 20 mm
PARET O PAREDÓ:
Les peces han d'estar col·locades a trencajunt i les filades han de ser horitzontals.
La paret ha d'estar formada per peces senceres, excepte a les singularitats, on poden haver-hi peces de mig 
bloc, si el tipus de bloc es foradat, o de 3/4 o mig bloc, si es massís.
Els junts horitzontals han d'estar plens i enrasats i si el tipus de bloc és encadellat, els verticals, si la DF no fixa 
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cap altra condició.
Si hi ha regates, cal que siguin fetes amb màquina.
En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi un espai de 2 
cm entre l'ú ltima filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver reblert amb un material d ’elasticitat 
compatible amb la deformació prevista del sostre , un cop l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, 
i mai abans de 24 h d'haver fet la paret.
PARET O PAREDÓ (EXCEPTE LES DE BLOC ENCADELLAT):
L'acord amb d'altres parets ha d'estar fet sense travar els blocs. La unió cal que estigui feta amb elements 
auxiliars, d'acord amb els criteris fixats per la DF.
Hi ha d'haver un junt de control a les cantonades.
Les peces que formen els brancals, els junts de control i l'acord amb d'altres parets i paredons, han d'estar 
reblerts de formigó en tota l'alçària de la paret.
Les obertures han de portar una llinda resistent.
Gruix dels junts:
- Verticals:  0,6 cm
- Horitzontals:  <= 1,2 cm
ELEMENTS DE BLOC ENCADELLAT:
En el pilar, les peces han d'estar encaixades en sec.
La paret ha d'estar travada en els acords amb d'altres parets i pilars.
El pilar ha d'estar travat a la paret.
Els blocs han d'estar reblerts de formigó.
Han de tenir l'armadura necessària que garanteixi una estabilitat i resistència correctes.
Gruix dels junts verticals:  <= 1,2 cm
PAREDÓ O PARET DE TANCAMENT PASSANT:
Ha d'estar ancorada a la paret de suport amb connectors que han de complir les especificacions fixades al seu 
plec de condicions.
Cal que estigui recolzada sobre un element resistent cada dues plantes o a 800 cm d'alçària, com a màxim, si 
la DF no fixa cap altra condició.
Cada 5 filades, com a màxim, hi ha d'haver un element formigonat i armat.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges si la paret é s 
exterior. Si es sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar les 
parts afectades.
Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i assegurar les parts que 
s'han fet.
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.
S'ha d'humitejar el bloc per col·locar només a la zona dels junts. Si el bloc conté additiu hidrofugant no s'ha 
d'humitejar.
Les peces que s'han de reblir de formigó, han de tenir la humitat necessària, abans de l'abocada, perquè no 
absorbeixin l'aigua del formigó. Si el bloc conté additiu hidrofugant, no s'ha d'humitejar.
El formigó dels brancals, dels junts de control i dels acords, s'ha d'abocar cada 5 filades, com a màxim, i ha de 
quedar compactat i sense buits dintre de les peces.
Les condicions d’ execució han de complir amb el article 7 i 8 del DB -SE-F.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

PILAR:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
PARET O PAREDÓ:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
PARET O PAREDÓ (EXCEPTE LES DE BLOC ENCADELLAT):
Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen.
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%.
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l’ amidament inclou la feina de fer els retorns, 
com brancals. En cas de deduir -se el 1 00% del forat cal amidar també aquests paraments.
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i 
s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.
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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.

E61Z ELEMENTS AUXILIARS PER A PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Elements auxiliars per a parets i envans d'obra de fàbrica col·locats a l'obra.
 S'han considerat els elements següents:
- Execució de travada de parets amb connector de fil d'acer inoxidable o amb rodó d'acer col·locats amb el 
mateix morter de la paret.
- Execució de travada de parets amb connector de fil d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques
- Col·locació d'acer en barres corrugades per a l'armadura de parets de diferents materials (formigó translúcid, 
blocs de morter de ciment o  blocs de ceràmica alleugerida)
- Col·locació de bastiments de perfil U de PVC rígid amb fixacions mecàniques, per a parets de vidre emmotllat
- Muntatge d'ancoratge de tancament primari a l'estructura, amb platina d'acer col·locat amb soldadura o 
fixacions mecà niques, si l'estructura es d'acer o amb fixacions mecàniques si és de formigó
- Muntatge d'ancoratge de tancament primari a l'estructura amb fleix d'acer laminat en fred amb fixacions 
mecàniques.
- Col·locació de formigó, abocat manualment, en parets de blocs de morter de ciment o de ceràmica 
alleugerida
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Travada de parets amb connector de fil d'acer inoxidable o amb rodó d'acer:
- Replanteig de la posició dels connectors
- Col·locació de l'element
Col·locació d'acer en barres corrugades per a l'armadura de parets:
- Neteja i preparació de les barres (retalls, doblegat, etc.)
- Col·locació de les barres
- Execució de les unions
- Col·locació dels separadors, en el seu cas, per a garantir els recobriments
Col·locació de bastiments de perfil U de PVC rígid:
- Replanteig de la posició i dels elements de fixació
- Fixació de l'element al suport
Muntatge d'ancoratge de tancament primari a l'estructura, amb platina o amb fleix d'acer:
- Replanteig de l'element sobre l'estructura
- Neteja de la base
- Fixació de l'element a l'estructura i després a la paret
Col·locació de formigó, abocat manualment, en parets de blocs:
- Neteja i preparació dels elements a on es fa l'abocada
- Abocada i compactació del formigó
TRAVADA DE PARETS:
El connector col·locat amb morter ha d'estar situat en el junt horitzontal de la paret i fixat amb el mateix morter 
de la paret.
El connector col·locat amb fixacions mecàniques, ha de quedar fixat mecànicament en una paret i embegut en 
el morter del junt horitzontal de l'altre. 
Si el connector s'utilitza com a suport d'una paret, paredó o envà, la col·locació s'ha de fer a portell.
En parets formades per peces foradades, el connector ha de coincidir amb els envanets interiors de la peça 
sobre la qual es recolza.
La llargària desenvolupada del connector no ha de ser inferior al gruix total del tancament o divisió.
Separació del connector a la cara exterior:
- En parets, paredons i envans per revestir:  >= 1 cm
- En parets, paredons i envans vistos:  >= 2 cm
TRAVADA DE PARETS AMB CONNECTORS COL·LOCATS AMB EL MATEIX MORTER DE LA PARET:
Si el connector té la finalitat de suportar una de les parets per travar, ha de complir:
- En parets construïdes amb peces d'argila:

- Quantitat de connectors:  >= 4/m2
- Separació dels connectors (en qualsevol direcció):  <= 60 cm
- Ancoratge en parets i paredons:  >= 5 cm

- En parets de blocs de morter:
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- Separació horitzontal dels connectors:  <= 60 cm
- Separació vertical dels connectors:  <= dues filades

COL·LOCACIÓ D'ACER EN BARRES CORRUGADES PER A L'ARMADURA DE PARETS:
Les armadures col·locades han de ser netes, sense òxids no adherents, pintures, greixos ni altres substàncies 
perjudicials.
Els dià metres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a 
la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l’especificat a la DT.
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.
COL·LOCACIÓ D'ACER EN BARRES CORRUGADES PER A L'ARMADURA DE PARETS DE FORMIGÓ 
TRANSLÚCID:
La posició de les armadures ha de permetre el recobriment següent:
- Vidre sense cambra d'aire: >= 1 cm
- Vidre amb cambra d'aire: >= 2 cm
Totes les barres han d'estar doblegades d'acord amb el perímetre, segons la llargària fixada per la DF
La llargària de cavalcament ha de ser la fixada per la DF
Cavalcament de les armadures horitzontals en el junt de dilatació i estanquitat: >= 3 cm
COL·LOCACIÓ D'ACER EN BARRES CORRUGADES PER A L'ARMADURA DE PARETS DE BLOCS:
Gruix del recobriment de l'armadura:  >= 20 mm
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.
 Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen 
de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i 
que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm.
Toleràncies d'execució:
- Posició de les armadures:  ± 10 mm (no acumulatius)
COL·LOCACIÓ DE BASTIMENTS DE PERFIL U DE PVC RÍGID:
El bastiment ha d'estar col·locat a tot el perímetre de la paret.
Ha de quedar anivellat i aplomat.
Cal que estigui ben ajustat a l'element previst per a la seva col·locació.
Les unions dels costats han d'estar fetes de biaix i reforçades amb escaires.
El perfil superior ha d'estar desprovist de l'ala d'una de les cares en un sol extrem. La llargària ha de ser la de 
l'emmotllat de la paret, més 15 mm.
Ha d'estar sòlidament fixat a l'element previst amb fixacions mecàniques. La separació entre elles ha de ser 
l'adequada per a suportar les càrregues horitzontals.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig:  ± 10 mm
- Nivell:  ± 2 mm
- Horitzontalitat:  ± 1 mm
- Aplomat:  ± 2 mm/m
MUNTATGE D'ANCORATGE DE TANCAMENT PRIMARI AMB PLATINA O FLEIX D'ACER:
La platina o el fleix ha de quedar sòlidament fixat a l'estructura mitjançant un dels seus plecs.
La llargària desenvolupada de la platina no ha de ser inferior a 1,5 vegades el gruix de la paret.
Els ancoratges han de quedar alineats segons un eix horitzontal que ha de ser paral·lel a la paret.
La unió amb la paret s'ha de fer mitjançant un dels seus plecs, que ha de quedar completament embegut en el 
formigó del cèrcol, quan l'ancoratge és amb platina de dos plecs.
L'ancoratge amb fleix o platina d'un plec, ha de quedar unit a l'estructura amb fixacions mecàniques i a la paret 
ha de quedar embegut en el morter del junt.
La part superior de l'ancoratge ha de quedar enrasada amb el formigó del cèrcol.
Un cop acabada la seva posada a l'obra se li ha de donar una protecció de pintura antioxidant segons les 
especificacions de la DF Ha de complir les condicions fixades a la seva partida d'obra.
Ha de quedar perpendicular a l'eix de la paret i al de l'estructura respectivament.
Separació horitzontal entre ancoratges:  <= 5 m
Separació vertical entre ancoratges:  <= 4 m
Llargària de l'ancoratge:  10 cm
Penetració de l'ancoratge en el formigó del cèrcol:  8 cm
Toleràncies d'execució:
- Alineació:  ± 2 mm/m
- Llargària de l'ancoratge:  ± 10 mm
- Penetració de l'ancoratge en el formigó del cèrcol:  ± 10 mm
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MUNTATGE D'ANCORATGE DE TANCAMENT PRIMARI AMB PLATINA D'ACER COL·LOCAT AMB SOLDADURA:
Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, ni rebaves, estries o irregularitats que dificultin el 
contacte amb l'element a què s'han d'unir.
El material d’ aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de soldadura.
Les característiques mecàniques del material d ’aportació han de ser superiors a les del material base.
COL·LOCACIÓ DE FORMIGÓ, ABOCAT MANUALMENT, EN PARETS DE BLOCS:
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista en la DT.
El formigonament ha de ser continu i no hi ha d'haver disgregacions ni buits a la massa.
En compactar el formigó han de quedar plens tots els forats.
Temperatura del formigó en el moment de l'abocada:  >= 5°C
Temperatura dels elements on es fa l'abocada:  >= 0°C

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, i s'ha de protegir l'obra que 
s'executa de l'acció  de les pluges i dels vents superiors a 50 km/h.
TRAVADA DE PARETS AMB CONNECTOR DE FIL D'ACER INOXIDABLE O AMB RODÓ D'ACER:
El connector s'ha de posar alhora que s'aixeca l'obra de fàbrica.
Abans d'iniciar la seva col·locació cal que estiguin fets tots els elements que siguin necessaris per a un 
correcte acabat dels acords.
COL·LOCACIÓ D'ACER EN BARRES CORRUGADES PER A L'ARMADURA DE PARETS:
El doblegat de les armadures s’ ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecà niques i a 
velocitat constant, amb l ’ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona.
COL·LOCACIÓ DE BASTIMENTS DE PERFIL U DE PVC RÍGID:
Abans d'iniciar la seva col·locació cal que estiguin fets tots els elements que siguin necessaris per a un 
correcte acabat dels acords.
MUNTATGE D'ANCORATGE DE TANCAMENT PRIMARI AMB PLATINA O FLEIX D'ACER:
S'ha de fixar a l'estructura quan s'aixeca la paret, abans de formar el cèrcol.
MUNTATGE D'ANCORATGE DE TANCAMENT PRIMARI AMB PLATINA D'ACER COL·LOCAT AMB SOLDADURA:
La soldadura a l'obra ha de ser elèctrica manual, per arc descobert, amb elèctrode fusible de qualitat 
estructural bàsica.
Els elèctrodes han d'estar secs i s'han de mantenir en el dessecador fins al moment d'utilitzar -los.
Les soldadures s’ han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons la UNE-
EN 287 -1.
Totes les superfícies a soldar s ’han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament la qualitat 
de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S ’han de mantenir seques i lliures de condensacions.
L’execució d ’els diferents tipus de soldadures s’ha de fer d’acord amb els requisits establerts a l’apartat 10.3.4 
del DB -SE A.
COL·LOCACIÓ DE FORMIGÓ, ABOCAT MANUALMENT, EN PARETS DE BLOCS:
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha de 
vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin disgregacions.
El formigó s'ha de col·locar a l'obra abans que comenci a adormir -se.
S'ha d'abocar en els forats o en la canal formada per les peces.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

CONNECTOR O ANCORATGE:
Unitat amidada segons les especificacions de la DT.
ARMADURA:
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un valor diferent del teòric cal l'acceptació expressa de la DF
 Aquests criteris inclouen les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions específiques 
d'aquests treballs, com és ara retalls, lligams i cavalcaments.
BASTIMENT:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
FORMIGÓ:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
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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.
FORMIGÓ:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE -08).
ANCORATGE COL·LOCAT AMB SOLDADURA:
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:
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.

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.
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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.

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. 
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Documento Básico de Acero DB -SE-A
PER A LA RESTA D'ELEMENTS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

E923 SUBBASES DE GRANULAT
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de subbase o base per a paviment, amb tongades compactades de material granular.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Aportació de material
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada
- Allisada de la superfície de l'última tongada
CONDICIONS GENERALS:
Es pot utilitzar material granular reciclat  de residus de la construcció o demolicions, provenint d’una  planta 
legalment autoritzada per el tractament d’aquests residus.
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF.
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació  previst expressat com a percentatge 
sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501).
Toleràncies d'execució:
- Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòric
- Nivell de la superfície:  ± 20 mm
- Planor:  ± 10 mm/3 m

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar -se té les 
condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha 
defectes o irregularitats que  excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida 
d'obra.
No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la precedent.
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.
El contingut òptim d'humitat s'ha de determinar a l'obra, en funció de la maquinària disponible i dels resultats 
dels assaigs realitzats.
Abans d'estendre una tongada es pot homogeneïtzar i humidificar, si es considera necessari.
L'estesa s'ha de fer per capes de gruix uniforme, cal evitar la segregació o la contaminació.
Totes les aportacions d'aigua han de fer -se abans de la compactació. Després, l'única humectació admissible 
és la de la preparació per a col·locar la capa següent.
La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i progressant cap al centre 
per a cavalcar -se en cada recorregut en un ample no inferior a 1/3 del de l'element compactador.
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o desguàs, 
murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de compactar amb els medis adequats 
al cas per tal d'aconseguir  la densitat prevista.
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. Els defectes 
que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les indicacions de la DF.
Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades a l'apartat anterior han de ser corregides pel 
constructor. Caldrà escarificar en una profunditat mínima de 15 cm, afegint o retirant el material necessari 
tornant a compactar i allisar.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

GRUIX SENSE ESPECIFICAR:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
CAPES DE GRUIX DEFINIT:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
CONDICIONS GENERALS:
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa 
subjacent.
No són d'abonament els es creixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes 
subjacents.

Plec de condicions tècniques

REFOS EXECUTIU ESTUDI P ELEVADORA AJUNTAMENT AMPLE 11 Pàgina 91



4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

E936 SOLERES DE FORMIGÓ
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de solera amb formigó vibrat.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó
- Execució de junts de formigonat
- Protecció i cura del formigó fresc
CONDICIONS GENERALS:
No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats.
La superfície acabada ha d'estar reglejada.
Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos.
Ha de tenir junts transversals de retracció cada 25 m2 i la distància entre ells no ha de ser de més de 5 m. El 
junts han de ser d'una fondària >= 1/3 del gruix i d'una amplària de 3 mm.
Ha de tenir junts de dilatació, a distàncies no superiors als 30 m, de tot el gruix del paviment. També s'han de 
deixar junts en els acords amb d'altres elements constructius. Aquests junts han de ser d'1 cm d'amplària i han  
d'estar reblerts amb poliestirè expandit.
Els junts de formigonament han de ser de tot el gruix del paviment i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb 
els junts de retracció.
La resistència característica del formigó es comprovarà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE-08
Toleràncies d'execució:
- Gruix: - 10 mm, + 15 mm
- Nivell:  ± 10 mm
- Planor:  ± 5 mm/3 m

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.
S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions.
Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir la superfície del 
formigó humida. Aquest procés ha de durar com a mínim:
- 15 dies en temps calorós i sec
- 7 dies en temps humit
 El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superfí cie 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

* Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE -
08).

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.
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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

EG31 CONDUCTORS DE COURE DE 0,6/1 KV
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió  baixa i instal·lacions en 
general, per a serveis fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada 0,6/1kV.
S'han considerat els tipus següents:
- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè reticula t (XLPE) 
i coberta de policlorur de vinil (PVC) de designació UNE RV.
- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE) i 
coberta de material lliure d ’halògens a base de poliolefina, de baixa emissió de gasos tòxics i corrosius, de de 
signació UNE RZ1–K (AS).
- Cable trenat en fe ix de designació UNE RZ  formant  línies aèries.
- Cables subterrani s de designació UNE RFV.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Cables UNE RZ sense conductor neutre fiador per anar col·locats sense tensió sobre faç anes i sostres.
- Cables UNE RZ amb conductor neutre fiador per anar col·locats amb tensió sobre suports.
- Cables UNE RFV per anar directament enterrats
- Cables  UNE RFV, RV, RZ1–K per anar col·locats en tubs
- Cables  UNE RV, RZ1 –K per anar muntats superficialment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas
- Connexió a les caixes i mecanismes, en el seu cas
CONDICIONS GENERALS:
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint -se expressament el 
fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels fils.
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades.
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva instal·
lació.
CONDUCTOR DE DESIGNACIÓ UNE RV-K O RZ1-K:
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes.
 El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brid es del circuit al qual pertany, a la sortida del 
quadre de protecció.
No ha d'haver -hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes.
En tots els llocs on el cable sigui susceptible d'estar sotmès a danys, es protegirà mecànicament mitjançant 
tub o safata d'acer galvanitzat.
Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa:
- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable.
- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable.
Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm
Toleràncies d'instal·lació:
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- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm
 CONDUCTOR UNE RV-K O RZ1-K COL.LOCAT SUPERFICIALMENT:
Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar alineada paral·lelament al 
sostre o al paviment i la seva posició  ha de ser la fixada al projecte.
Distància horitzontal entre fixacions:  <= 80cm
Distància vertical entre fixacions:  <= 150cm
CABLES  DE DESIGNACIÓ UNE RZ:
Els empalmaments i derivacions dels conductors han d’estar fets seguint mètodes o sistemes que garanteixin 
tant la continuitat elèctrica com la de l’aïllament del cable.
Han d’estar fets a l’ interior de caixes estanques previstes per al seu ús a la intempèrie. Sempre que sigui 
possible es faran coincidir amb alguna derivació.
Quan no sigui suficient el gravat d’ identificació que porta el cable a la seva cober ta aïllant es pot complementar 
l’identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertanyen, des de la sortida del quadre de protecció i 
maniobra.
Distància mínima al terra en creuaments de vials públics:
- Sense transit rodat:  >= 4 m
- Amb transit rodat:  >= 6 m
CABLES UNE RZ SENSE CONDUCTOR NEUTRE FIADOR COL·LOCAT SENSE TENSIÓ:
En cables col·locats amb grapes sobre façanes s’aprofitarà, en la mesura del possible, les possibilitats d’
ocultació que ofereixi aquesta.
El cable es subjectarà a la paret o sostre amb les grapes adequades. Les grapes han de ser resistents a la 
intempèrie i en cap cas han de malmetre l’aï llament del cable. Han d ’estar fermament subjectes al suport amb 
tacs i cargols.
Quan el cable ha de recórrer un tram sense suports, com per exemple passar d’un edifici a un altre, es penjarà 
d’un cable fiador d’ acer galvanitzat sòlidament subjectat pels extrems.
En els creuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una distància mínima de 3 cm entre 
els cables i aquestes canalitzacions o be es disposarà un aïllament suplementari. Si l ’ encreuament es fa 
practicant un pont amb el mateix cable, els punts de fixació immediats han d’estar el suficientment propers per 
tal d’ evitar que la distància indicada pugui deixar d’existir. 
Separació màxima entre grapes:
- Recorreguts horitzontals:  =< 0,6 m
- Recorreguts verticals:  =< 1 m
CABLES UNE RZ AMB CONDUCTOR NEUTRE FIADOR COL·LOCATS AMB TENSIÓ:
El cable quedarà unit als suports pel neutre fiador que es el que aguantarà tot l’esforç de tracció. En cap cas 
està permes fer servir un conductor de fase per a subjectar el cable. 
La unió del cable amb el suport es durà a terme amb una peça adient que empresoni el neutre fiador per la 
seva coberta aïllant sense malmè trela. Aquesta peça ha d’incorporar un sistema de tesat per tal de donar-li al 
cable la seva tensió de treball un cop estesa la línia. Ha de ser d’acer galvanitzat hi  no ha de provocar cap 
retorciment al conductor neutre fiador en les operacions de tesat.
Tant les derivacions com els empalmaments es faran coincidir sempre amb un punt de fixació , ja sigui en 
xarxes sobre suports o en xarxes sobre façanes o be en combinacions d’aquestes.
CONDUCTOR DE DESIGNACIÓ UNE RVFV:
 El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, a la sortida del 
quadre de protecció.
Quan el cable passi de subterrani a aè ri, es protegirà el cable soterrat des de 0,5 m per sota del paviment fins 
a 2,5 m per sobre amb un tub d’acer galvanitzat.
La connexió entre el cable soterrat i el que transcorre per la façana o suport es farà dintre d’una caixa de doble 
aïllament, situada a l’extrem del tub d’acer, resistent a la intempèrie i amb premsaestopes per a la entrada i 
sortida de cables.
Els empalmaments i connexions es faran a l’interior de pericons o be en les caixes dels mecanismes.
Es duran a terme de manera que quedi garantida la continuitat tant elèctrica com de l ’aïllament.
A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanquitat i resistència a la corrossió.
CABLES UNE RVFV  DIRECTAMENT ENTERRATS:
Prèviament a la col·locació  dels cables, s ’anivellarà i compactarà el fons de la rasa, retirant si es necessari les 
pedres o arestes que sobresurtin.
Els cables es col·locaran al fons de la rasa sobre un llit de sorra fina.
La primera capa de reblert, en contacte directe sobre els cables, també ha de ser de sorra fina. A continuació 
es col·locaran un rengle de maons plans i una cinta de material plàstic que avisi de la presència de la línia elè 
ctrica de sota.
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La resta de la rasa s’ha d’omplir per tongades, tenint especial cura al abocar la primera.
CABLES UNE RVFV  COL·LOCATS EN TUBS:
El diàmetre interior dels tubs serà  superior a dues vegades el diàmetre del conductor.
Si en un mateix tub hi ha més d ’un cable, aleshores el dià metre del tub ha de ser suficientment gran per evitar 
embussaments dels cables.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
L’instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la bobina.
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar -li retorciments ni coques.
Temperatura del conductor durant la seva instal·lació:  >= 0°C
CABLES  DE DESIGNACIÓ UNE RZ:
Els extrems del cable s’han de segellar durant l’estesa i quan es prevegin interrupcions llargues de l’obra. 
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no destrenar -lo.
Durant la instal·lació, el radi de curvatura mesurat en la generatriu interior del cable complert no serà inferior a 
18 D essent D el diàmetre del conductor aïllat més gran.
Si la curvatura del cable es fa amb una peça conformadora, aleshores el valor anterior pot reduïr -se a la meitat.
CABLES UNE RZ AMB CONDUCTOR NEUTRE FIADOR COL·LOCATS AMB TENSIÓ:
Si l’ estesa del cable es amb tensió , es a dir estirant per un extrem del cable mentre es va desentrrotllant de la 
bobina, es disposaran politges als suports i en els canvis de direcció per tal de no sobrepassar la tensió 
màxima admissible pel cable. El cable s ’ha d’ extreure de la bobina estirant per la part superior. Durant 
l’operació es vigilarà permanentment la tensió del cable.
Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibat amb els tensors que incorporen les peces de 
suport.
CONDUCTOR DE DESIGNACIÓ UNE RVFV:
Durant l’estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l’ obra, els extrems es protegiran per tal de 
que no hi entri aigua.
La força màxima de tracció durant el procés d ’instal·lació serà  tal que no provoqui allargaments superiors al 
0,2%. Per a cables amb conductor de coure, la tensió màxima admissible durant l ’estesa serà de 50 N/mm2.
En el traçat de l ’estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcció i en general allí on es 
consideri necessari per tal de no provocar tensions massa grans al conductor.
No es donarà  als cables curvatures superiors a les admissibles segons la secció (D=diàmetre del cable):
- Cables unipolars:  =< 15 D
- Cables multipolars:  =< 12 D
CABLE COL.LOCAT EN TUB:
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors.
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que no pateixi 
torsions ni danys a la seva coberta.

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.

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 21030:1996 Conductores aislados cableados en haz de tensión asignada 0,61kV, para líneas de 
distribución y acometidas.

EG41 INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Interruptor automàtic magnetotèrmic unipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 1 pol protegit , bipolar amb 2 pols 
protegits, tripolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb tres pols protegits i 
protecció parcial del neutre i tetrapolar amb 4 pols protegits.
S'han considerat els tipus següents:
- Per a control de potència (ICP)
- Per a protecció de línies elèctriques d'alimentació a receptors (PIA)
- Interruptors automàtics magnetotèrmics de caixa emmotllada
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i anivellació
- Connexionat
- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas
CONDICIONS GENERALS:
La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos.
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents.
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.
Quan es col·loca a pressió ha d ’anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l ’interior d’ una caixa o armari. En 
aquest cas, l’interruptor s’ ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi.
Quan es col·loca amb cargols, ha d'estar muntat sobre una placa base aïllant a l'interior d ’una caixa també 
aïllant. En aquest cas l ’interruptor s’ha de subjectar pels punts disposats a tal fi pel fabricant.
Els interruptors han de ser capaç os de funcionar correctament en les condicions normals exigides en les 
normes.
Els interruptors que admetin la regulació d ’algun paràmetre han d ’ estar ajustats a les condicions del 
paràmetre exigides en la DT.
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 3 0 N
ICP:
Ha d'estar muntat dins d'una caixa precintable.
Ha d'estar localitzat el més aprop possible de l'entrada de la derivació individual.
PIA:
En el cas de vivendes ha de quedar muntat un interruptor magnetotèrmic per a cada circuit.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

 Els interruptors han de muntar -se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les especificacions dels 
reglaments.
No s’ ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que els conductors 
estan sense tensió.
S’han d’ identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als borns de 
l’interruptor.
S’ha de comprovar que les característiques de l ’aparell corresponen a les especificades a la DT
S’ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura.
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les connexions.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.

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
ICP:
UNE 20317:1988 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5 a 63 A.
UNE 20317/1M:1993 Interruptores automáticos magnetotérmicos para control de potencia de 1,5 A a 63 A.
PIA:
UNE-EN 60898:1992 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección 
contra sobreintensidades.
UNE-EN 60898/A1:1993 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la 
protección contra sobreintensidades.
UNE-EN 60898/A1:1993 ERR Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la 
protección contra sobreintensidades.
UNE-EN 60947 -1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947 -2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA:
UNE-EN 60947 -1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947 -2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.

EG42 INTERRUPTORS DIFERENCIALS
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Interruptors automàtics per a actuar per corrent diferencia residual.
S’han contemplat els següents tipus:
- Interruptors automàtics diferencials per a muntar en perfil DIN
- Blocs diferencials per a muntar en perfil DIN per a treballar conjuntament amb interruptors automàtics 
magnetotèrmics
- Blocs diferencials de caixa emmotllada per a muntar en perfil DIN o per a muntar adossats a interruptors 
automàtics magnetotèrmics, i per a treballar conjuntament amb interruptors automàtics magnetotèrmics
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i anivellació
- Connexionat
- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas
CONDICIONS GENERALS:
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents.
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.
Els interruptors han de ser capaç os de funcionar correctament en les condicions normals exigides en les 
normes.
Els interruptors que admetin la regulació d’algun paràmetre han d’ estar ajustats a les condicions del 
paràmetre exigides en la DT.
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:
La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos.
Ha d’ anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l ’interior d’una caixa o armari. L’interruptor s’ha de subjectar pel 
mecanisme de fixació disposat per a tal fi.
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB 
INTERRUPTORS AUTOMÀ TICS MAGNETOTÈRMICS:
El bloc diferencial ha de quedar connectat a l’ interruptor automà tic amb els conductors que formen part del 
mateix bloc. Queda expressament prohibit modificar aquests conductors per a fer les connexions.
Ha d’ anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l ’interior d’una caixa o armari. L’interruptor s’ha de subjectar pel 
mecanisme de fixació disposat per a tal fi.
 BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR 
ADOSSATS A INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
El bloc diferencial ha de quedar connectat a l’ interruptor automà tic amb els conductors que formen part del 
mateix bloc. Queda expressament prohibit modificar aquests conductors per a fer les connexions.
Quan es col·loca a pressió ha d ’anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l ’interior d’ una caixa o armari. En 
aquest cas, l’interruptor s’ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi.
Quan es col·loca adossat a l ’interruptor automàtic, la unió entre ambdós ha d ’ estar feta amb els borns de 
connexió que incorpora el mateix bloc diferencial.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

 Els interruptors han de muntar -se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les especificacions dels 
reglaments.
No s’ ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que els conductors 
estan sense tensió.
S’han d’ identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als borns de 
l’interruptor.
S’ha de comprovar que les característiques de l ’aparell corresponen a les especificades a la DT
S’ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura.
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les connexions.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.

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
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INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:
UNE-EN 61008 -1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, sin dispositivo 
de protección contra sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID). Parte 1: Reglas generales.
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB 
INTERRUPTORS AUTOMÀ TICS MAGNETOTÈRMICS:
UNE-EN 61008 -1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, sin dispositivo 
de protección contra sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID). Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947 -2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
 BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR 
ADOSSATS A INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
UNE-EN 60947 -2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.

EP25 APARELLS D'USUARI
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Aparells d'usuari de comunicació telefònica o video -telefònica de taula o muntats a la paret.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Connexió a la xarxa del circuit de comunicació
- Fixació al lloc previst.
 CONDICIONS GENERALS:
Ha de quedar correctament connectat a la instal·lació segons les instruccions del fabricant.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Toleràncies d ’instal·lació per a aparells muntats a la paret:
- Posició:  ± 20 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

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

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

F219 DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments.
 S'han considerat els elements següents:
- Vorada col·locada sobre terra o formigó
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Demolició de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa
CONDICIONS GENERALS:
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.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a 
abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.

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.
 El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, 
on s'ha d'especificar, com a mínim:
- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris

Plec de condicions tècniques

REFOS EXECUTIU ESTUDI P ELEVADORA AJUNTAMENT AMPLE 11 Pàgina 98



- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).
El paviment no ha de tenir conductes d’ instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de desmuntar els 
aparells d ’instal·lació  i de mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui destorbar la feina.
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.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molè sties o perjudicar les construccions, bens o 
persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
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 .
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.
S'ha de complir la normativa vigent en matè ria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i 
transport de productes de construcció.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ , DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA:
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT: 
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.
TALL DE PAVIMENT: 
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada 
expressament per la DF.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones.
* 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

K214 DESMUNTATGES I ENDERROCS D'ESTRUCTURES
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Enderroc o desmuntatge d'elements estructurals, amb mitjans mecànics, amb càrrega manual i mecànica 
sobre camió.
 L'enderroc 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 els tipus següents:
- Maçoneria
- Obra ceràmica
- Formigó en massa
- Formigó armat
- Fusta
- Fosa
- Acer
- Morter
Determinació del grau de dificultat d ’intervenció a les unitats d ’obra on intervenen restauradors:
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- 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

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Enderrocs:
- Preparació de la zona de treball
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients
- Tall d'armadures i elements metàl·lics
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió
Desmuntatges:
- Preparació de la zona de treball
- Numeració de les peces i croquis de las seva posició
- Col·locació de cindris o apuntalaments, si cal
- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec
- Càrrega de la runa sobre el camió
CONDICIONS GENERALS:
Les restes de la demolició han de quedar suficientment trossejades i apilades per tal de facilitar -ne la càrrega, 
en funció dels mitjans de què es disposi i de les condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a 
abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
DESMUNTATGE:
El material ha de ser classsificat i identificada la seva situació  original.
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé . Les pedres amb 
treballs escultòrics i els carreus han d'estar separats entre sí, i del terra per elements de fusta.
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.
 El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, 
on s'ha d'especificar, com a mínim:
- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci pràcticament al 
mateix nivell.
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 demoleixen.
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.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molè sties o perjudicar les construccions, bens o 
persones de l'entorn.
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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.
S'ha de complir la normativa vigent en matè ria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i 
transport de productes de construcció.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

ENDERROC D’EDIFICACIONS:
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixecats abans de començar 
l'enderroc i els aixecats  al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.
ENDERROC O DESMUNTATGE DE BIGA, BIGUETA O PILAR DE PEDRA, MAÓ, FORMIGÓ O FOSA, ENDERROC 
DE MURS, DESMUNTATGE DE MUR DE CARREUS, D'ARCS DE PEDRA, DE LLINDA DE PEDRA, ENDERROC 
DE REBLERT DE VOLTES O DESMUNTATGE DE CARREUS ORNAMENTALS:
m3 de volum realment executat amidat segons les especificacions de la DT.
ENDERROC O DESMUNTATGE D'ELEMENT ESTRUCTURAL DE FUSTA, LLINDA DE FÀ BRICA CERÀMICA, 
DESMUNTATGE D'ELEMENT LINIAL AMB MOTLLURA DE PEDRA O ARC NERVAT DE PEDRA:
m de llargària realment executat amidat d'acord amb les indicacions de la DT.
 ENDERROC O DESMUNTATGE DE MUR D'ENTRAMAT DE PAREDAT I FUSTA, ENDERROC DE SOSTRE, DE 
VOLTA CERÀ MICA, ENDERROC DE REBLERT D'ENTREBIGAT, LLOSANA VOLADA, D'ESCALA, 
DESMUNTATGE DE VOLTA DE CARREUS, DESMUNTATGE DE TRACERIES O D'ARCS AMB TRACERIES I 
OBERTURA DE FINESTRES TAPIADES:
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.
DESMUNTATGE D'ENCAVALLADA:
m2 de superfície determinada pel perímetre de l'encavallada.

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

K215 DESMUNTATGES I ENDERROCS DE COBERTES
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

 Enderroc, arrencada o desmuntatge d'elements de coberta o terrats, o de la coberta sencera, amb càrrega 
manual i mecànica sobre camió, o aplec per a posterior reutilització.
 L'enderroc 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:
- Enderroc complert de coberta plana, inclòs minvells, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre 
camió  o contenidor
- Arrencada de paviment de rajola ceràmica o de gres de dues capes com a màxim, col·locades amb morter de 
ciment, amb mitjans manuals i cà rrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Retirada de grava i geotèxtil amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament
- Arrencada de teules amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Desmuntatge de teules amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament
- Desmuntatge de coberta de lloses de pedra, amb mitjans manuals, numeració, neteja, aplec de material i 
carrega de runa sobre camió o contenidor
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- Desmuntatge de pissarra de coberta amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament
- Desmuntatge de plaques conformades de coberta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre 
camió o contenidor
- Desmuntatge de plaques conformades de coberta amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament
- Desmuntatge de plaques conformades de planxa d'acer conformada amb mitjans manuals, aplec de material 
per a la seva reutilització i carrega de runa sobre camió o contenidor
- Enderroc de solera d'encadellat ceràmic amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 
contenidor
- Desmuntatge solera de tauler de fusta, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o contenidor
- Enderroc d'envanets de sostremort amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Enderroc de formació de pendents de formigó cel·lular de 15 cm de gruix mitjà, a mà i amb compressor i 
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Arrencada de làmina impermeabilitzant amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 
contenidor
- Arrencada de plaques de poliestirè amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Arrencada de llata de fusta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Enderroc d'estructura de rastrells de fusta de coberta, amb mitjans manuals, inclòs picat d'elements 
massissos, neteja del lloc de treball i retirada de runa
- Arrencada de minvell de ceràmica amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Enderroc de ràfec de coberta, amb mitjans manuals i càrrega manual de runes sobre camió
- Enderroc de ràfec de coberta, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització i càrrega 
manual de runes sobre camió
- Arrencada de bo nera, repicat i sanejat del paviment a les vores, amb mitjans manuals i càrrega manual de 
runa sobre camió o contenidor
- Desmuntatge de claraboia de vidre armat amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 
contenidor
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Enderrocs o arrencades:
- Preparació de la zona de treball
- Enderroc o arrencada de l'element amb els mitjans adients
- Tall d'armadures i elements metàl·lics
- Trossejament i apilada de la runa
- 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
ENDERROC 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.
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 pedres amb 
treballs escultò rics i els carreus han d'estar separades entre sí, i del terra per elements de fusta.
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.
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci pràcticament al 
mateix nivell.
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.
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Si cal, s'han de col· locar cindris o apuntalaments, per tal de desmuntar els elements estructurals sense que 
es produeixin esfondraments.
Cal verificar en tot moment l’estabilitat dels elements que no es demoleixen.
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.
En cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l ’ inici de les feines, 
l’empresa encarregada d’executar-les haurà d ’establir un pla de treball que ha de ser aprovat per l’autoritat de 
treball.
Quan tècnicament sigui possible, l ’amiant o els materials que el continguin han  de ser retirats abans de 
començar les operacions de demolició.
En els treballs amb risc d’amiant s’han de prendre les mesures de protecció individuals i col· lectives 
establertes a l ’Ordre de 31 d’octubre de 1984.
Per tal de garantir un nivell baix d’emissions de fibres d’ amiant respirables, s’han d’utilitzar eines de tall lent i 
eines amb aspiradors de pols d’acord amb l’establert a la UNE 88411.
Les zones de treball on existeixi risc d’exposició a l ’amiant han d’ estar clarament delimitades i senyalitzades.
 Els residus que continguin amiant s’han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més aviat possible, en 
recipients tancats que impedeixin l’ emissió  de fibres d ’amiant a l’ambient.
Aquests recipients han d’anar senyalitzats amb etiquetes d’advertència de perill.
S'ha de complir la normativa vigent en matè ria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i 
transport de productes de construcció.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

ENDERROC COMPLERT DE COBERTA PLANA:
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils de l'edifici aixecats abans de 
començar l'enderroc i els aixecats  al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.
 ENDERROC, ARRENCADA O DESMUNTATGE DE PAVIMENTS, GRAVA, TEULES, LLOSES, PLAQUES 
CONFORMADES, SOLERES, ENVANETS DE SOSTREMORT, IMPERMEABILITZACIONS, CAPES DE FORMACIÓ 
DE PENDENTS, AILLAMENTS, ENLLATATS, RASTRELLS O CLARABOIES:
m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.
ARRENCADA DE BONERA:
Unitat de quantitat arrencada, d'acord amb les indicacions de la DT.
ARRENCADA DE MINVELL, CARENER, AIGÜAFONS, ESQUENA D ’ASE, CORNISA, CANALÓ O JUNT DE 
DILATACIÓ:
m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Orden de 31 de octubre de 1984 por la que se aprueba el Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto.
Orden de 7 de enero de 1987 por la que se establecen normas complementarias del Reglamento sobre 
trabajos con riesgo de amianto.
Orden de 26 de julio de 1993 por la que se modifican los artículos 2, 3 y 13 de la orden de 31 de octubre de 
1984 por la que se aprueba el reglamento sobre trabajos con amianto y el artículo 2 de la Orden de 7 de enero 
de 1987 por la que se establecen normas complementarias al citado Reglamento
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* 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
* UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra.

K216 DESMUNTATGES I ENDERROCS DE TANCAMENTS I DIVISÒRIES
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Enderroc de parets interiors, de tancament i envans, amb mitjans manuals i càrrega manual i mecànica sobre 
camió o contenidor.
S'han considerat els següents materials i mitjans de demolició:
- Paret d’obra de fàbrica de ceràmica 
- Envans i paredons d’ obra de ceràmica 
- Plaques de formigó prefabricades de 24 cm de gruix
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió
CONDICIONS GENERALS:
L’edifici ha de quedar tancat per una tanca d’ alçària superior a 2  m, situada a una distancia superior a 1,5 m 
de l ’edifici i de la bastida i convenientment senyalitzada.
S’han de col·locar proteccions com xarxes, lones, així com una pantalla inclinada rígida que sobresurti de la 
façana una distancia de 2 m com a mínim.
En el cas de que hi hagi materials combustibles es disposarà, com a mínim, d ’un extintor manual contra 
incendis.
Si durant l’enderroc es detecten esquerdes en les edificacions veïnes, s ’han de col·locar testimonis per a 
observar els possibles efectes de l ’enderroc i dur a terme l’apuntalament en cas necessari.
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats amb la finalitat de facilitar la seva càrrega, en 
funció dels mitjans de que es disposi i de les condicions de transport.
Un cop acabades les tasques d’enderroc, la base ha de quedar neta de restes de material.
Al acabar l’ enderroc es farà una revisió general de les parts que hagin de quedar dretes i de les edificacions 
veïnes per a observar les lesions que hagin pogut sortir.
Mentre es du a terme la consolidació definitiva es conservaran les contencions, els apuntalaments, les 
bastides i les tanques.
Quan s’ apreciï alguna anomalia en els elements col·locats o en el seu funcionament, es notificarà 
immediatament a la DF.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
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.
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.
No es depositarà runa damunt de les bastides.
No s’ acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir -se a peu dret o en edificacions i 
elements aliens a l ’enderroc.
No s’ acumularà ru na amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara que estiguin en bon estat.
En finalitzar la jornada, no han de romandre elements de les edificacions en estat inestable que el vent, les 
condicions atmosfèriques o bé altres causes en puguin provocar l ’enderroc.
Es protegiran de la pluja, mitjançant lones o plàstics, les zones que puguin ser afectades per l ’aigua.
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.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
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 .
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
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.
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S'ha de trossejar la runa per tal de facilitar -ne la càrrega amb mitjans manuals.
PARET DE 12 A 35 CM DE GRUIX:
S’han de contrarestar i anul·lar les components horitzontals d ’arcs i voltes.
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar -lo per tal d'evitar -ne l ’esfondrament.
Si les parets són de tancament, s ’enderrocaran les que no són estructurals després d ’haver enderrocat el 
sostre superior i abans d’enderrocar les bigues i pilars del nivell en el qual es treballa.
Les agulles i els arcs de les obertures no es trauran fins haver alleugerit la càrrega que hi ha al seu damunt.
Abans d’enderrocar els arcs, s’han d’equilibrar les empentes laterals i s’apuntalaran sense tallar els tirants 
fins el seu enderroc.
En acabar la jornada, no es deixaran sense travar murs d’ alçària superior a set vegades el seu gruix.
ENVANS I PAREDONS:
S’han d’enderrocar de dalt a baix, en cada planta, abans d’enderrocar el sostre superior. 
Si el sostre superior hagués cedit, no es trauran els envans sense apuntalar prèviament el sostre.
PLAQUES DE FORMIGÓ PREFABRICADES:
S’enderrocaran un nivell per sota del que s’ està enderrocant, després de treure els vidres.
Es podrà desmuntar la totalitat dels tancaments prefabricats quan no es debilitin els elements estructurals, 
disposant -se en aquest cas, proteccions provisionals en les obertures.
Les plaques s’han de tallar en bandes paral·leles a l ’armadura principal, de pes no més gran a l ’admès per la 
grua.
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar -lo per tal d'evitar -ne l ’esfondrament.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

ENDERROC D’ELEMENT DE TANCAMENT O DIVISORI:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
ENDERROC PUNTUAL:
Unitat mesurada segons especificacions 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

K21A DESMUNTATGES I ARRENCADES DE TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Enderroc d’ elements de fusteria, amb càrrega manual sobre camió o contenidor.
S'han considerat els següents elements:
- Arrencada de fulla i bastiment
- Desmuntatge de persiana de llibret
- Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Arrencada o desmuntatge de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de l'element arrencat
- Aplec dels elements desmuntats
- Càrrega dels elements arrencats sobre el camió
CONDICIONS GENERALS:
Els materials arrencats 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.
Quan s’ apreciï alguna anomalia, es notificarà immediatament a la DF.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
No s’ha de depositar runa sobre les bastides.
No s’ acumularà  runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir -se a peu dret o en edificacions 
i elements aliens a l ’enderroc.
No s’ acumularà runa amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara que estiguin en bon estat.
Si l’arrencada o desmuntatge solsament afecta a la fusteria i al bastiment, no s’ ha de malmetre el forat d’obra 
de l’element que s’arrenca.
Quan s’arrenqui la fusteria en plantes inferiors a la que s’ està enderrocant, no s ’afectarà l ’estabilitat de 
l’element estructur al on estigui situada, i es disposaran, en les obertures que donin al buit, proteccions 
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provisionals.
Durant l'arrencada d’elements de fusta, s’arrencaran o doblegaran les puntes i claus.
 Els vidres es desmuntaran sense trossejar -los per que no puguin produir talls o lesions.
Si s’arrenquen o desmunten elements de fusteria situats en un tancament exterior, l’edifici ha de quedar 
envoltat d’una tanca d’ alçà ria >2 m, situada a una distància de l ’edifici i de la bastida > 1,5 m i convenientment 
senyalitzada.
S’han de col·locar proteccions com xarxes, lones, així com una pantalla inclinada rígida que sobresurti de la 
façana una distància >2 m.
En finalitzar la jornada, no han de romandre elements de les edificacions en estat inestable que el vent, les 
condicions atmosfèriques o bé altres causes en puguin provocar l ’enderroc.
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.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
DESMUNTATGE:
Durant el procés de desmuntatge no s'han de malmetre els elements a reutilitzar.
Si en el conjunt de peces a desmuntar hi haguéssin elements mòbils (finestrons, paravents, etc,), aquests 
s'han d'immobilitzar.
Es disposarà d'una superfície ampla i arrecerada per l'aplec del material a reutilitzar.
S'evitaran les caigudes o cops sub jectant els elements que s'hagin de desmuntar amb eslingues suaus i fent -
les descendir amb politges.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

K21G DESMUNTATGES I ARRENCADES D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Arrencada, desmuntatge i enderroc, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova col·locació 
d’elements d’ instal·lacions de gas, elèctriques, lampisteria o d ’enllumenat.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Arrencada de tubs i accessoris d’ instal·lació de gas, elèctrica i lampisteria
- Arrencada de llum superficial
- Desmuntatge de llum superficial
- Desmuntatge de fanal
- Desmuntatge de braç mural
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Operacions de preparació
- Desconnexió de la xarxa d'alimentació, i protecció dels terminals, en el seu cas
- Desmuntatge o arrencada dels elements
- Enderroc dels fonaments si es el cas
- Neteja de la superfície de les restes de runa
- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels materials de rebuig 
generats i condicionament de l ’abocador
- Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que indica la DT, descàrrega i 
classificació
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a 
abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).

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.
La xarxa ha d’estar fora de servei.
Si la xarxa o l’ element a desmuntar conté fluids, aquests s ’han de buidar.
Els elements s’han de desmuntar amb les eines apropiades.
Es tindrà especial cura amb els elements que s ’han de tornar a muntar en un altre lloc.
Els elements grans i pesats s’han de subjectar i manipular pels punts d’ ancoratge disposats per a aquest fi. 
Si aquests punts es varen retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a muntar.
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Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació del s elements a  desmuntar (grues, cistelles, etc.).
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. Si es tracta d ’un element elèctric, l ’ 
extrem de la part que no es retira ha de quedar convenientment protegit.
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.
Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients i 
evitar danys a les construccions pròximes.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar -se intactes, segons s'indiqui en la Documentació Tè 
cnica o en el seu defecte, 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.
En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin afectar les 
construccions veï nes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
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.
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels 
elements que calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el trajecte.
En cas d’ utilització d ’abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l ’obra sense que 
prèviament estigui aprovat l ’abocador pel Director d’ Obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el 
cas que estigui constituïda.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

ARRENCADA DE TUBS D’INSTAL·LACIÓ O RETIRADA DE CABLES:
m linial de tub realment arrencat, amidat segons les especificacions de la DT.
ARRENCADA D’INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES O D ’ENLLUMENAT:
Unitat d’ element realment desmuntat, inclòs l ’ enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons 
les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

K222 EXCAVACIONS DE RASES I POUS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d’ instal·lacions, realitzades amb mitjans 
mecà nics o manuals, de forma contínua o realitzades per dames.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l ’excavació
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l ’ordre d’ execució de les dames si és el cas
- Excavació de les terres
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, segons indiqui la 
partida d ’obra
CONDICIONS GENERALS:
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 20 i 
50.
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un 
assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al 
capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig SPT.
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte, les que 
determini la DF.
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de quedar reblerts.
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.
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Toleràncies d'execució:
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm
- Planor:  ± 40 mm/m
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm
- Nivells:  ± 50 mm
- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2°

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.
Abans de c omençar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les 
lectures topogràfiques.
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents:
- Amplària:  >= 4,5 m
- Pendent:

- Trams rectes:  <= 12%
- Corbes:  <= 8%
- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6%

- El talús ha de ser fixat per la DF.
La finalització de l ’ excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació, s’ha de fer just 
abans de la col·locació del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del sol.
Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es pugui 
formigonar la capa de neteja.
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.
Cal extreure del fons de l’excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de resistè ncia local 
diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de material tou, etc, i rebaixar el fons de 
l’excavació per tal que la sabata tingui un recolzament homogeni.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF.  L'estrebada ha de complir les 
especificacions fixades al seu plec de condicions.
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun dels casos 
següents:
- S'hagi de treballar a dins
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF.
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la.
Els esgotaments s’han de fer sense comprometre l’estabilitat dels talussos i les obres veïnes, i s’ han de 
mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys argilosos, si cal fer un 
sanejament del fons de l ’excavació.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els 
treballs i avisar la DF.
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de 
seguretat suficients.
S'ha de complir la normativa vigent en matè ria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i 
transport de productes de construcció.
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes existents i de 
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compacitat igual.
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents d'aigua 
interns, en els talussos.
EXCAVACIÓ PER DAMES:
L’ordre d’ execució de les dames ha de ser el que determini la DT , o en el seu defecte el que estableixi la DF.
No es pot començar l ’excavació d ’un grup de dames si totes les dames del grup anterior no estan  reblertes de 
formigó, i en condicions de suportar les empentes del terreny.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils 
transversals del terreny aixecats abans de començ ar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, 
amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport 
del material ni els treballs que calguin per a reomplir -lo.
Inclou la cà rrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a 
una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on 
han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les 
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

OBRES D’EDIFICACIÓ:
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 de cimientos DB -SE-C.

K2R5 TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZAD…
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o demolició o 
material d ’excavació.
S’han considerat les operacions següents:
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d ’excavació o residu de construcció o demolició
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus
RESIDUS ESPECIALS: 
Els residus especials sempre s’han de separar.
Els residus especials s’han de dipositar en una zona d’emmagatzematge separada de la resta.
Temps màxim d ’emmagatzematge: 6 mesos.
Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en bidons 
o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat.
El contenidor de residus especials ha de situar -se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la maquinària 
d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les 
incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes.
Els contenidors de residus especials han d’ estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar exce ssiva.
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s ’han d’ emmagatzemar en posició vertical 
i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d ’evitar fuites.
Els contenidors de residus especials s’ han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat.
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS:
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de 
seguretat suficients.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material.
 El contenidor ha d’estar adaptat al material que ha de transportar.
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la 
maquinària que s'utilitzi.
TRANSPORT A OBRA:
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la 
mateixa obra o entre dues obres.
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF.
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L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats.
Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les especificacions del seu 
plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF.
 TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:
El material de rebuig que la DF no accepti per a reutilitzar en obra s’  ha de transportar a una instal·lació externa 
autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.
El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui, com a mínim:
- Identificació del productor i posseïdor dels residus
- Identificació de l ’obra de la qual prové el residu i el número de llicència
- Identificació del gestor autoritzat que ha gestionat el residu 
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi CER

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D ’EXCAVACIÓ I RESIDUS:
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels 
elements que calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes 
utilitzats.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s ’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

TRANSPORT DE MATERIAL D’ EXCAVACIÓ O RESIDUS:
 m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el 
coeficient d'esponjament indicat en el plec  de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i 
expressament per la DF.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de 
residuos y la lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 
ambiente producida por el amianto.

K44 ESTRUCTURES D'ACER
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació d'elements estructurals amb perfils normalitzats d'acer, utilitzats directament o formant peces 
compostes.
 S'han considerat els elements següents:
- Pilars
- Elements d'ancoratge
- Bigues
- Biguetes
- Llindes
- Corretges
- Elements auxiliars (elements d'encastament, de recolzament i rigiditzadors)
- Platina d’acer per a reforç d ’estructures, col·locada amb adhesiu
S'han considerat els tipus de perfils següents:
- Perfils d'acer laminat en calent, de les sè ries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR, S275J0, 
S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE -EN 10025 -2
- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat , rectangular o planxa, d'acer S275JR, 
S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE -EN 10025 -2
-  Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, 
segons UNE -EN 10210 -1
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- Perfils forad ats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, 
segons UNE-EN 10219-1
- Perfi ls conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons UNE-EN 10025-2
S'han considerat els acabats superficials següents:
- Pintat amb una capa d'emprimació antioxidant
- Galvanitzat
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Col·locació amb soldadura
- Col·locació amb cargols
- Col·locació sobre obres de fàbrica o de formigó, recolzats o encastats
- Col·locació sobre obres de fàbrica o de formigó amb resines epoxi de dos components
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig i marcat dels eixos
- Col·locació i fixació provisional de la peça
- Aplomat i nivellació definitius
- Execució de les unions, en el seu cas
- Comprovació  final de l'aplomat i dels nivells
CONDICIONS GENERALS:
 Els materials utilitzats han de tenir la qualitat establerta a la DT. No s’han de fer modificacions sense 
autorització de la DF encara que   suposin un increment de les característiques mecàniques.
La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades per la DF.
La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada.
Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves dimensions, tipus 
d'acer i perfils s'han de correspondre amb les indicacions de la DT.
 Cada component de l’estructura ha de dur una marca d’ identificació que ha de ser visible desprès del 
muntatge. Aquesta marca no ha d’estar feta amb entalladura cisellada .
 La marca d’ identificació ha d ’indicar l’orientació de muntatge del component estructural quan aquesta no es 
dedueixi clarament de la seva forma.
 Els elements de fixació, i les xapes, plaques petites i accessoris de muntatge han d’anar embalats i 
identificats adequadament.
L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecció de pintura antioxidant, excepte si està galvanitzat.
Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que dificultin el contacte 
amb l'element que s'han d'unir.
Si el perfil està galvanitzat, la col·locació  de l'element no ha de produir desperfectes en el recobriment del zenc.
L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament.
No es permet reb lir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a disposar cargols 
provisionals de muntatge.
Toleràncies d'execució:
- En obres d’ edificació:  Límits establerts als apartats 11.1 i 11.2 del DB-SE A
- En obres d’ enginyeria civil:  Límits establerts a l ’article 640.12 del PG3
PILARS:
Si la base del pilar ha de quedar embeguda dins de formigó no és necessari que es pinti, es suficient que 
estigui neta de pols, oli, greixos i pellofa de laminació.
L’espai entre la placa de recolzament del pilar i els fonaments s’ha de reblir amb beurada de ciment, beurades 
especials o formigó fi.
Abans del rebliment, l’espai situat sota la placa de recolzament d’acer, ha d’estar net de líquids, gel, residus i 
de qualsevol material contaminant.
 La quantitat de beurada utilitzada ha de ser suficient per a que aquest espai quedi completament reblert.
Segons el gruix a reblir les beurades han de ser dels  següents  tipus:
- Gruixos nominals inferiors a 25 mm: barreja de ciment pòrtland i aigua
- Gruixos nominals entre 25 i 50 mm: morter fluït  de ciment pòrtland de dosificació no inferior a 1:1
- Gruixos nominals superiors a 50 mm: morter sec de ciment pòrtland de dosificació no inferior a 1:2 o formigó 
fi
Les beurades especials han de ser de baixa retracció i s’han d’utilitzar seguint les instruccions del seu 
fabricant.
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS:
S’utilitzaran cargols normalitzats amb característiques mecàniques d’acord amb la UNE-EN ISO 898 -1.
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals d’injecció s’han d’utilitzar 
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seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir els requisits addicionals que els siguin d’aplicació .
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i pandeig local de les 
xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions.
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm.
 La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s’utilitzin com a calibrats.
Després del collat l ’espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la superfície de 
recolzament de la femella i la part no roscada de l ’espiga ha d’ haver, com a mínim:
- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes.
En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d ’estar situada per sota del cap del cargol.
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar volanderes. Si s ’utilitzen 
han d’anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el xamfrà ha d ’ estar situat en direcció al cap 
del cargol.
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d’anar col·locades de la forma 
següent:
- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella
- Cargols 8.8: sota de l’element que gira
Toleràncies d'execució:
- Franquícia màxima entre superfícies adjacents:

- Si s’utilitzen cargols no pretesats:  2 mm
- Si s’utilitzen cargols pretesats:  1 mm

- Diàmetre dels forats:
- En obres d’ edificació:  Límits establerts a l ’apartat 11.1 del DB -SE A
- En obres d’ enginyeria civil:  Límits establerts als apartats 640.5.1.3 i 640.5.1.4 del PG3

- Posició dels forats:
- En obres d’ edificació:  Límits establerts a l ’apartat 11.1 del DB -SE A
- En obres d’ enginyeria civil:  Límits establerts al apartat 640.5.1.1 del PG3

COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:
El material d’ aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de soldadura.
Les característiques mecàniques del material d ’aportació han de ser superiors a les del material base.
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del material d ’aportació 
ha de ser equivalent a la del material base.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
El constructor ha d'elaborar els plà nols de taller i un programa de muntatge que han de ser aprovats per la DF 
abans d'iniciar els treballs en obra.
Qualsevol modificació durant els treballs ha d ’aprovar-la la DF i reflectir -se posteriorment en els plà nols de 
taller.
 Els components estructurals s’ han de manipular evitant que es produeixin deformacions permanents i 
procurant que els desperfectes superficials siguin mínims. Han d ’anar protegits en els punts de subjecció .
 Tot subconjunt estructural que durant les operacions de càrrega, transport, emmagatzematge i muntatge 
experimenti desperfectes, s ’ha de reparar fins que sigui conforme.
Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu que després 
d'arreglar -los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda.
Els components de l’estructura s’han d’emmagatzemar apilats sobre el terreny sense estar en contacte amb el 
terra i de forma que no es produeixi acumulació d ’aigua.
 El muntatge de l’estructura s’ha de fer d’acord amb el programa de muntatge i garantint la seguretat estructural 
en tot moment.
 Durant les operacions de muntatge, l’ estructura ha de resistir, en condicions de seguretat, les càrregues 
provisionals de muntatge i els efectes de les càrregues de vent.
 Les traves i encastaments o subjeccions provisionals s’ han de mantenir en la seva posició fins que l ’avanç del 
muntatge permeti que puguin ser retirats de forma segura.
 Les unions per a peces provisionals necessàries per al muntatge s ’han de fer de forma que no debilitin 
l’estructura ni disminueixin la seva capacitat de servei.
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda pels sistemes de muntatge utilitzats.
 Els dispositius d’ancoratge provisionals s’han d’assegurar per a evitar que s’ afluixin de forma involuntària. 
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Durant el procé s de muntatge, el constructor ha de garantir que ninguna part de l’estructura estigui deformada 
o sobrecarregada permanentment per l’apilament de materials estructurals o per càrregues provisionals de 
muntatge.
Un cop muntada una part de l’estructura, s’ha d’alinear al més aviat possible i immediatament després 
completar el cargolament.
No s’han de fer unions permanents fins que una part suficient de l’estructura no estigui ben alineada, 
anivellada, aplomada i unida provisionalment de manera que no es produeixin desplaç aments durant el 
muntatge o l ’alineació posterior de la resta de l ’estructura.
La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller.
 Els desperfectes que les operacions de magatzematge i manipulació ocasionin en l’acabat superficial de 
l’estructura s’han de reparar amb procediments adequats.
Per a la reparació  de superfícies galvanitzades s ’han d’utilitzar productes de pintura adequats aplicats sobre 
àrees que agafin, com a mínim, 10 mm de galvanització intacta.
Le s parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge han de rebre el tractament de 
protecció després de la inspecció i  acceptació de la DF i abans del muntatge.
 Les estructures amb planxes i peces primes conformades en fred s’executaran considerant els requisits 
addicionals de la UNE -ENV 1090-2.
 Les estructures amb acers d’alt límit elàstic s’executaran considerant els requisits addicionals de la UNE-ENV 
1090-3.
 Les estructures amb gelosia de secció foradada s’executaran tenint en compte els requisits addicionals de la 
UNE-ENV 1090-4.
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS:
 Els forats per als cargols s’han de fer amb perforadora mecànica. S’admet un altre procediment sempre que 
proporcioni un acabat equivalent.
Es  permet l’execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits establerts a l’apartat 
10.2.3 del DB-SE A en obres d’ edificació o els establerts a l ’apartat 640.5.1.1 del PG3 en obres d’enginyeria 
civil.
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues o més 
peces.
Els forats allargats s’han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o punxonatge de dos 
forats i posterior oxitall.
Despré s de perforar les peces i abans d ’unir -les s’han d’eliminar les rebaves.
 Els cargols i les femelles no s’han de soldar.
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les peces 
armades i el contacte íntim de les peces d'unió.
Les femelles s’  han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després del muntatge.
 En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s’ha de collar fins arribar al 
“collat a tocar”  sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest procés s’ha de fer progressivament 
començant pels cargols situats al centre. Si és necessari s’han de fer cicles addicionals de collat .
Abans de començ ar el pretesat, els cargols pretesats d ’un grup s’han de collar d’acord amb el que s’ha indicat 
per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s’han de fer cicles addicionals de collat.
S’han de retirar  els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats fins al pretesat 
mínim, s ’afluixin.
 El collat dels cargols pretesats s’ha de fer seguint un dels procediments següents:
- Mètode de control del parell torsor
- Mètode del gir de femella
- Mètode de l ’indicador directe de tensió
Les superfí cies que han de transmetre esforços per fricció s’han de netejar d’oli s amb netejadors químics. 
Després de la preparació i fins l ’ armat i cargolat s’han de protegir amb cobertes impermeables.
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s’ha de tractar fins que no 
s’hagi inspeccionat la unió.
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són:
- Metàl·lic per arc amb elèctrode recobert (per arc manual)
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa
- Per arc submergit amb fil/filferro
- Per arc submergit amb rodó/elèctrode nu
- Per arc amb gas inert
- Per arc amb gas actiu
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- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert
- Per arc d’espàrrecs
Les soldadures s’han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la neu.
A l’  obra i a disposició del personal encarregat de soldar hi ha d’haver un pla de soldatge, que ha d’ incloure, 
com a mínim, els detalls de les unions, les dimensions i els tipus de soldadura, l ’ ordre a seguir, les 
especificacions del procés i les mesures per a evitar l ’esquinçament laminar.
Les soldadures s’ han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons la UNE-
EN 287 -1.
La coordinació  de les tasques de soldadura s ’ha de fer per soldadors qualificats i amb experiència amb el 
tipus d ’operació que supervisen.
Abans de començar a soldar s ’ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades al procé s de 
soldadura  i que estan lliures de fissures.
Totes les superfícies a soldar s ’han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament la qualitat 
de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S ’han de mantenir seques i lliures de condensacions.
 Els components a soldar han d’estar correctament col·locats i fixos en la seva posició mitjançant dispositius 
adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar siguin accessibles i visibles per al 
soldador. No s ’han d’introduir soldadures addicionals.
El muntatge de l’estructura s’ha de fer de manera que les dimensions finals dels components estructurals 
estiguin dintre de les toleràncies establertes .
Els dispositius provisionals utilitzats per al muntatge de l’estructura, s’ han de retirar sense fer malbé les peces .
 Les soldadures provisionals s’han d’executar seguint les especificacions generals. S’han d’eliminar totes les 
soldadures de punteig que no s’incorporin a les soldadures finals.
Quan el tipus de material de l’acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un enduriment de la zona 
tèrmicament afectada s’ha de considerar la utilització del precalentament. Aquest s ’ha d’ estendre 75 mm en 
cada component del metall base.
No s’ha d’ accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà d'una picola i 
d'un raspall.
L’execució de ls  diferents tipus de soldadures s’ha de fer d’acord amb els requisits establerts a l’apartat 10.3.4 
del DB -SE A per a obres d’ edificació o d ’acord amb l’article 640.5.2  del PG3 per a obres d’enginyeria civil.
No s’han d’ utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys de 150 mm de la 
zona a soldar.
 Les soldadures i el metall base adjacent no s’han de pintar sense haver eliminat prèviament l ’escòria.
PLATINA D’ACER PER A REFORÇ D’ESTRUCTURES, COL·LOCADA AMB ADHESIU:
El fabricant de l’ adhesiu ha de garantir les característiques mecàniques de l ’adhesiu, i la c ompatibilitat amb 
els materials que s’han d’unir. Ha de subministrar les instruccions d’utilització, indicant el procés d ’elaboració 
de la mescla, el temps d ’utilització i les temperatures  a les que es pot utilitzar.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

PLATINA D’ACER PER A REFORÇ D ’ESTRUCTURES, COL·LOCADA AMB ADHESIU:
m2 de superfície col·locada segons les especificacions de la DT
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponent a retalls
BIGUES, BIGUETES, CORRETGES, ENCAVALLADES, LLINDES, PILARS, TRAVES, ELEMENTS D’ANCORATGE, 
ELEMENTS AUXILIARS:
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF .
Aquest criteri inclou  les pè rdues de material corresponents a retalls.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

OBRES D’EDIFICACIÓ:
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
* UNE-ENV 1090 -1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para 
edificación.
OBRES D’ENGINYERIA CIVIL:
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Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

K4B ARMADURES PASSIVES
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Muntatge i col·locació  de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres 
i/o malles d'acer, en formació d’armadura passiva d’elements estructurals de formigó, a l'excavació, a l'encofrat 
o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a perfils d’acer.
S'han considerat les armadures pels elements següents:
-  Elements estructurals de formigó armat
- Ancoratge de barres corrugades en elements de formigó existents
- Armadura per a reforç de llosana de balcó d’estructura de perfils d'acer, una vegada nets aquests, col·locant 
un cè rcol perimetral connectat als perfils del balcó amb grapes en forma d'U
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Tallat i doblegat de l'armadura
- Neteja de les armadures
- Neteja del fons de l'encofrat
- Col·locació dels separadors
- Muntatge i col·locació de l'armadura
- Subjecció dels elements que formen l'armadura
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat
Per armadures ancorades a elements de formigó existents inclou també:
- Perforació del formigó
- Neteja del forat
- Injecció de l ’adhesiu al forat
- Immobilització de l ’armadura durant el procés d’assecat de l’adhesiu
CONDICIONS GENERALS:
Per a l’ elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s’ha de seguir les indicacions de la EHE i la UNE 
36831.
Els dià metres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a 
la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l’especificat a la DT.
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.
 Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies que 
puguin perjudicar a l ’acer, al formigó o a l ’adherència entre ells.
La disposició  de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que totes 
les barres quedin recobertes de formigó.
 En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d’un vibrador intern.
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal.
 Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d’una barra a la següent, sense que 
es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d’empalmament.
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l’armadura treballa a la màxima càrrega.
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.
 Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen 
de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i 
que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm.
L’armat de la ferralla s’ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura no resistent. La 
disposició dels punts de lligat ha de complir l’especificat en l’apartat 69.4.3.1 de la EHE.
La soldadura no resistent, ha de complir l’especificat en l’artícle 69.4.3.2 de la EHE, seguint els procediments 
establerts en la UNE 36832.
La realització  dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària dels 
solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les prescripcions de 
la EHE , al article 69.5.2.
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l’article 69 .5.2.5 de la EHE amb els 
procediments descrits en la UNE 36832.
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.
 Queda prohibida la soldadura d’armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.
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Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d’unió, s ’han de realitzar segons les especificacions de la 
DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s’ ha de complir l’especificat en l’artícle 69.5.2.6 de la EHE.
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició 
durant l'abocada i la compactació del formigó.
Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple  o altre 
procediment idoni. En cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan les armadures estiguin a l’encofrat.
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.
Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment en mig 
d'aquest gruix, en la zona de tracció, segons s'especifica a l'article 37.2.4.1 de la norma EHE, excepte en el cas 
d'elements que hagin de quedar soterrats.
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.
 Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en 
cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició  
ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma.
 Els sistemes auxiliars per a l’armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen part de 
l’armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la durabilitat de la peça.
Distà ncia lliure armadura – parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i llargària de 
les barres ha de seguir les pre scripcions de la EHE, article 69.5.1.
Toleràncies d'execució:
- Llargà ria solapa:  - 0 mm, + 50 mm
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)
- Posició:

- En series de barres paral·leles:  ± 50 mm
- En estreps i cèrcols :  ± b/12 mm

       (on b es el costat menor de la secció de l ’element)
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la UNE 36831.
BARRES CORRUGADES:
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas de peces 
comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar empalmaments en les 
armadures.
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre equivalent es  el de 
la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que formen el grup).
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre equivalent no 
ha de ser de més de 70 mm.
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament.
 Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE.
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.
 En la zona de solapament s’ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la secció 
de la barra solapada més gran.
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D mà xim, >= 1,25 granulat màxim, 
>= 20 mm
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura: >= 
longitud bà sica d'ancoratge (Lb)
Distància entre les barres d’un empalmament per solapa: <= 4 D
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D mà xim, >= 20 mm, >= 1,25 granulat 
màxim
Llargària solapa: a x Lb neta:
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de la EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la EHE).
MALLA ELECTROSOLDADA:
 El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l’especificat en l’article 69.5.2.4 de la 
EHE.
Llargà ria de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta:
- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm
(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de la EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de la EHE)
Llargà ria de la solapa en malles superposades:
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb
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- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS:
La llargà ria de la barra ancorada al formigó existent, i de la part lliure, han de ser les indicades a la DT, o en el 
seu defecte, superiors a la llargària neta d ’ancoratge determinada segons l’article 69.5. 1.2 de la EHE.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
El doblegat de les armadures s’ ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecà niques i a 
velocitat constant, amb l ’ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona.
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mí nim i no han de produir fissures ni filtracions al 
formigó. La disposició dels separador s ha de complir l’especificat en la taula  69.8.2 de la EHE -08
Els separadors han d’estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir l’especificat en 
l’article 37.2.5 de la EHE. Es prohibeix l’ ús de fusta o qualsevol material residual de construcció (maó, formigó, 
etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser metàl·lics.
 En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han d'executar 
operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS:
El formigó on s ’ha de fer l’ancoratge ha de tenir una edat superior a quatre setmanes.
La perforació ha de ser recta i de secció circular.
El diàmetre de la perforació ha de ser 4 mm més gran que el de la barra que s ’ha d’  ancorar i 500 mm més 
llarg a la llargària neta d ’ancoratge de la mateixa.
La perforació s ’ha de buidar de pols  abans de col·locar l ’adhesiu.
L’adhesiu s’ ha de preparar seguint les tècniques del fabricant, i s ’ha d’  utilitzar dins del temps màxim fixat per 
aquest.
La temperatura del formigó a l ’hora d’introduir l’adhesiu ha d’ estar  compresa entre 5º i 40 º C.
Al omplir la perforació amb l ’adhesiu cal evitar que resti aire oclús.
Cal recollir les restes d’adhesiu que surtin quan s’ introdueixi la barra a la perforació.
Una vegada introduïda la barra fins a la seva posició definitiva, no es pot rectificar la seva posició. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

BARRES CORRUGADES:
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF .
- El pes s’obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament)
L’escreix d’ amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d ’obra com a increment del 
rendiment (1,05 kg de barra d’acer per kg de barra ferrallada, dins de l’element compost)
MALLA ELECTROSOLDADA:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments.
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS:
Unitat de barra ancorada, executada d’acord amb les especificacions de la DT.
ARMADURES PER A REPARACIÓ DE LLOSANA:
m de llargària de cèrcol realment executat, d'acord amb la DT .
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
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 DB -SE.
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE -08).

K812 ENGUIXATS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Enguixats aplicats en paraments interiors.
S'han considerat els tipus següents:
- Enguixat a bona vista, acabat lliscat o no
- Enguixat reglejat, acabat lliscat o no
- Formació d'aresta o de racó
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- Execució de reglada de sòcol
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Enguixat a bona vista:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Aplicació del revestiment
- Acabat de la superfície
- Repassos i neteja final
 Enguixat reglejat:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Execució de les mestres
- Aplicació del revestiment
- Acabat de la superfície
- Repassos i neteja final
Formació d'aresta o de racó:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Execució de l'aresta o del racó
- Acabat de la superfície
Execució de la reglada de sòcol:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Execució dels tocs
- Aplicació del guix
- Acabat de la superfície
 CONDICIONS GENERALS:
Ha de quedar ben adherit al suport.
S'han de respectar els junts estructurals.
A l'enguixat, un cop sec (amb humitat inferior a l'1% o al cap de quatre setmanes d'haver-ho fet), no hi ha 
d'haver pols, fissures, forats o d'altres defectes.
La superfície de l'enguixat ha de quedar plana i, en els paraments verticals o corbats, aplomada.
L'aresta ha de ser recta, en angle, ben aplomada, i ha d'estar al mateix pla que els paraments.
El racó en angle recte, ha de ser ortogonal i l'aresta determinada recta o corba segons els paraments.
El racó en mitja canya ha de ser una superficie cilíndrica que uneixi de forma harmònica els dos paraments.
Gruix de l'enguixat:  1,2 cm
Duresa mitjana (amb durò metre Shore C):
- Enguixat a bona vista:  >= 50
- Enguixat reglejat o reglada:  >= 55
Especificacions per a l'enguixat reglejat i la reglada de sòcol:
- Distància entre les mestres o tocs:  <= 120 cm
Toleràncies d'execució:
- Gruix de l'enguixat:  ± 2 mm
- Toleràncies en funció del tipus de parament on s'aplica:

+-----------------------------------------------------------------------+
¦             ¦               ¦              Tipus enguixat             ¦
¦Parament     ¦               ¦-----------------------------------------¦
¦             ¦               ¦    A bona vista    ¦      reglejat      ¦
¦-------------¦---------------¦--------------------¦--------------------¦
¦Vertical     ¦Planor         ¦   ± 1mm / 0,2m     ¦         -          ¦
¦             ¦               ¦   ± 10mm / 2m      ¦    ± 5mm / 2m      ¦
¦             ¦---------------¦--------------------¦--------------------¦
¦             ¦Aplomat /planta¦     ± 10mm         ¦        5mm         ¦
¦-------------¦---------------¦--------------------¦--------------------¦
¦Corbat       ¦Curvatura      ¦± 5mm /plantilla 1m ¦± 3mm /plantilla 1m ¦
¦             ¦prevista       ¦                    ¦                    ¦
¦-------------¦---------------¦--------------------¦--------------------¦
¦Horitzontal  ¦Planor         ¦   ± 1mm / 0,2m     ¦         -          ¦
¦             ¦               ¦   ± 10mm / 2m      ¦    ± 5mm / 2m      ¦
¦             ¦---------------¦--------------------¦--------------------¦
¦             ¦Nivell previst ¦      ± 10mm        ¦      ± 5mm         ¦
¦-------------¦---------------¦--------------------¦--------------------¦
¦Inclinat     ¦Planor         ¦   ± 1mm / 0,2m     ¦         -          ¦
¦             ¦               ¦   ± 10mm / 2m      ¦    ± 5mm / 2m      ¦
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¦             ¦---------------¦--------------------¦--------------------¦
¦             ¦ Inclinació     ¦      ± 10mm        ¦      ± 5mm         ¦
¦             ¦prevista       ¦                    ¦                    ¦
+-----------------------------------------------------------------------+

En el cas de formació d'aresta o de racó, les toleràncies d'execució han de ser les mateixes exigides als 
paraments que els formen.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C.
Per a iniciar -ne l'execució cal que la coberta s'hagi acabat o, en els paraments interiors, hi hagi tres plantes 
amb sostre al damunt, com a mínim.
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.
Quan l'enguixat és reglejat, s'han de fer mestres amb el mateix guix i ben aplomades o ben horitzontals, 
segons els casos, als paraments, a les cantonades, als racons, al voltant dels forats i als sòcols.
En el cas de la reglada de sòcol, s'han de realitzar tocs en el sòcol amb el mateix guix.
En el cas de la formació d'aresta, de racó o de la reglada de sòcol, la pasta de guix que s'utilitzi ha de tenir les 
mateixes característiques que la dels paraments.
Per a fer assecatges artificials es requereix l'autorització explícita de la DF.
No s'han d'utilitzar additius que puguin variar el procés d'adormiment.
S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment.
ACABAT LLISCAT:
En l'enguixat a bona vista, a la formació d'aresta o de racó, la pasta de guix s'ha d'aplicar en dues operacions: 
una d'estesa i la segona de lliscat.
En l'enguixat reglejat o en la formació de reglada de sòcol, la pasta de guix s'ha d'aplicar en dues operacions: 
una d'estesa entre les mestres, passant el regle i la segona de lliscat.
El lliscat s'ha de fer amb la part més fina del guix, o sigui amb la part superior d'una pasterada feta amb 
aquesta  finalitat.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

ENGUIXAT:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
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 la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin 
embrutat.
FORMACIÓ D'ARESTA, DE RACÓ O REGLADA DE SÒCOL:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
En la reglada de sò col, amb deducció de la llargària corresponent a les obertures de les quals formin part, 
d'acord amb els criteris següents:
- Llargàries <= 1 m:  No es dedueixen
- Llargàries > 1 m:  Es dedueix el 100%
Aquesta unitat no s'ha d'amidar quan formi part d'un parament reglejat.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

K83C APLACATS DE PEDRA GRANÍTICA TREBALLADA
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Revestiments realitzats amb peces de morter de ciment, pedra natural o artificial.
S’han considerat els revestiments següents:
- Revestiments  aplicats en paraments verticals, interiors o exteriors i en faixes exteriors, horitzontals o verticals, 
fixats amb morter i elements metàl·lics (ganxos o platines).
- Revestiment muntat sobre estructura metàl. lica de suport per a la formació de façana ventilada
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En el  revestiment de peces fixades amb morter i ganxos:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig de l'especejament en el parament
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- Col·locació de les peces
- Rejuntat dels junts
- Neteja del parament
En els revestiments per a la formació de façana ventilada:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Comprovació de la planimetria de la façana
- Col·locació de la estructura de suport
- Replanteig de l'especejament en el parament
- Fixació de les peces a la estructura de suport
- Neteja del parament
CONDICIONS GENERALS:
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, escantonades ni tacades.
El color i la textura han de ser uniformes en tota la superfície.
Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície amb la planor i l'aplomat 
previstos.
El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de ser suficient per tal que no 
s’esquerdi.
S'han de respectar els junts estructurals.
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.
S’ha d’adaptar als moviments del suport de manera que no quedin afectades les seves prestacions.
Toleràncies d'execució:
- Planor:  ± 2 mm/2 m
- Sobreplom cap a l'interior:  ± 2 mm/2 m
- Sobreplom cap a l'exterior:  Nul
COL·LOCAT AMB MORTER:
Els junts entre les peces de pedra, han d’ estar reblerts i rejuntats amb beurada de ciment blanc i, 
eventualment, colorants, si la DF no especifica d’altres condicions.
COL·LOCACIÓ AMB ELEMENTS METÀL·LICS DE FIXACIÓ:
Cada peça ha de quedar agafada amb elements de fixació (ganxos o platines) d'acer inoxidable, col·locats  en 
el junt horitzontal superior, en el cas dels ganxos o distribuïdes entre els junts horitzontals, en el cas de 
platines. Ha de portar dos separadors de policlorur de vinil en el junt horitzontal.
Nombre de ganxos per peça:  >= 2
Separació entre fixacions:  <= 80 cm
Penetració de la fixació dins de l'obra:  >= 3,5 cm
Morter d'unió de la fixació:  Ciment pòrtland i sorra de dossificació 1:3
FAÇANA VENTILADA:
El conjunt de la estructura de suport ha de ser estable i les deformacions han d’estar dintre dels paràmetres 
admissibles.
La subestructura ha de formar una superfície plana i vertical.
Els perfils han de quedar alineats.
Per a la subjecció de les peces es farà servir el sistema de fixacions subministrat pel fabricant. Tots els 
materials han de ser compatibles entre si i adequats a les cà rregues que han de suportar. Queda 
expressament prohibit fer modificacions en el sistema de fixació de les peces.
Els junts entre les peces ha de ser uniforme. No s’han de transmetre esforços entre les peces ni entre 
aquestes i l’estructura.
Els punts singulars de la façana s’han de resoldre amb les peces adequades i han d’oferir la mateixa 
resistència que la resta del conjunt.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar a una temperatura superior als 5°C, amb vents de velocitat inferior als 50 km/h i sense pluja.
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF .
Un cop acabades les tasques de col·locació , s’ha de netejar el revestiment i s’ha de retirar de l’obra les restes 
de peces i els materials sobrants.
PECES FIXADES AMB MORTER I GANXOS:
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.
La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h.
COL·LOCACIÓ AMB ELEMENTS METÀL·LICS DE FIXACIÓ:
La cara posterior de les peces s'ha de tractar amb beurada de ciment pòrtland abans de col·locar -les.
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Cada peça s'ha de collar amb tocs de morter i després s'ha de reblir l'espai entre la peça i el suport.
No s'ha d'acceptar l'ancoratge per prolongació recta.
FAÇANA VENTILADA:
El muntatge de l’ estructura de suport s'ha  de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del 
fabricant. S ’ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La posada a l'obra no ha d'alterar les característiques de l'element.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superfície executada realment, amidada segons les especificacions de la DT.

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 
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.
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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.

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.
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K9B1 PAVIMENTS DE LLAMBORDINS DE PEDRA NATURAL
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de paviment amb llambordins o peces de pedra natural.
S'han considerat els materials i les formes de col·locació següents:
- Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra
- Paviment de llambordins o lloses sobre llit de sorra i junts reblerts amb morter
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En paviments col·locats sobre llit de sorra i rejuntats amb morter:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del llit de sorra
- Compactació i col·locació de les peces
- Rejuntat de les peces amb morter
- Neteja, protecció del morter i cura
En la col·locació sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del llit de sorra
- Col·locació i compactació dels llambordins
- Rebliment dels junts amb sorra
- Compactació final dels llambordins
- Escombrat de l'excés de sorra
CONDICIONS GENERALS:
El paviment ha de formar una superfície plana, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants 
previstes.
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt.
Les peces han d’estar disposades formant alineacions rectes, segons l’especejament definit en la DT. 
Les peces han de quedar ben adherides al suport.
Els junts han de quedar plens de material de reblert.
Excepte en les zones classificades com d’ús restringit pel CTE no s’admetran les discontinuïtats següents en 
el propi paviment ni en els encontres d’aquest amb altres elements:
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm
- Els desnivells que no superin els 50 mm s’han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del 25%
- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que es pugui 
introduir una esfera de 15 mm de diàmetre
Pendent transversal (paviments exteriors): >= 2%, <= 8%
PAVIMENT DE LLAMBORDINS:
Han de quedar col·locats a trencajunt, seguint les especificacions de la DT.
Junts entre peces:  <= 8 mm
Toleràncies d'execució:
- Nivell:  ± 12 mm
- Replanteig:  ± 10 mm
- Planor:  ± 5 mm/3 m

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
La superfície del suport ha de ser neta i humida.
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació.
COL·LOCACIÓ SOBRE LLIT DE SORRA:
No s'ha de treballar en condicions metereològiques que puguin produir alteracions a la subbase o al llit de 
sorra.
El llit de sorra anivellada s'ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell definitiu.
Col·locades les peces s'han de piconar 1,5 cm fins al nivell previst.
PAVIMENTS REJUNTATS AMB SORRA:
Els junts s'han de reblir amb sorra fina.
Un cop rejuntades s'ha de fer una segona compactació amb 2 o 3 passades de picó vibrant i un reblert final 
amb sorra per acabar d'omplir els junts.
S'ha d'escombrar la sorra que ha sobrat abans d'obrir -lo al trànsit.
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA:
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C.
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Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.
Un cop col·locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter de base.
Després s'han de reblir els junts amb la beurada.
JUNTS REBLERTS AMB MORTER O BEURADA:
En exteriors, l a superfície ha de mantenir -se humida durant les 72 h següents.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície 
corresponent a obertures  interiors, d'acord amb els criteris següents:
Paviments exteriors:
- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1,5 m2:  Es dedueix el 100%
Paviments interiors:
- 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.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

KANA BASTIMENTS DE BASE DE FUSTA PER A PORTES
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Bastiments de fusta, col·locats directament sobre fàbrica.
S'han considerat els tipus següents:
- Bastiments de base per a folrar
- Bastiments de base per a pintar
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Col·locació prèvia , aplomat i anivellat
- Fixació definitiva
- Neteja i protecció
CONDICIONS GENERALS:
El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos.
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment.
El bastiment ha d'estar travat a l'obra per mitjà d'ancoratges galvanitzats.
 Si els muntants del bastiment no s'encasten en el paviment, s'han de fixar a aquest paviment per mitjà de 
fixacions mecàniques.
Distància entre ancoratges:  <= 60 cm
Distància dels ancoratges als extrems:  <= 30 cm
Nombre ancoratges al cabiró superior:
- Amplària 40 <= a <= 100 cm:  2
- Amplària 100 <= a <= 175 cm:  3
- Amplària > 175 cm:  4
 Encastament dels muntants en el paviment:  >= 5 cm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig:  ± 10 mm
- Nivell previst:  ± 10 mm
- Horitzontalitat:  ± 1 mm
- Aplomat:  ± 3 mm
- Pla previst del bastiment respecte a la paret:  ± 2 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El pla en què s'ha de col· locar el bastiment ha de ser segons el gruix que tingui l'acabat del parament. La 
manera de col·locar el bastiment ha de fer possible la col·locació posterior del tapajunts.
S'ha de col·locar amb l'ajuda d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra els impactes durant 
tot el procé s constructiu i d'altres que mantinguin l'escairat fins que quedi ben travat a l'obra. En treure 
aquestes proteccions s'han de tapar els forats amb materials adequats (massilles, tacs, etc.) .
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El bastiment s'ha de travar a la paret a mesura que aquesta es va aixecant.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat amidada segons les especificacions de la DT.
La unitat d'obra no inclou el cost de col·locació del bastiment, que és imputable a una unitat d'obra específica 
de col·locació  de bastiments.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

KAQD FULLES BATENTS DE FUSTA PERA A PORTES INTERIORS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Fulla per a porta batent, col·locada sobre el bastiment amb tota la ferramenta, frontisses, pany, etc.
S'han considerat les portes següents:
- Interiors
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Presentació de la porta
- Rectificació si cal
- Col·locació de la ferramenta
- Fixació definitiva
- Neteja i protecció
CONDICIONS GENERALS:
La porta ha d'obrir i tancar correctament.
Tota la ferramenta ha d'anar fixada al bastidor de cada fulla o bé al reforç.
La fulla que no porti tanca s'ha de fixar al bastiment per mitjà de dos passadors.
Toleràncies d'execució:
- Horitzontalitat:  ± 1 mm
- Aplomat:  ± 3 mm
- Pla previst de la fulla respecte al bastiment:  ± 1 mm
- Posició de la ferramenta:  ± 2 mm
PORTES D'ENTRADA O PORTES EXTERIORS O INTERIORS
Franquícia entre les fulles i el bastiment:  <= 0,2 cm
Franquícia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm
Fixacions entre cada fulla i el bastiment:  >= 3

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No hi ha condicions específiques del procés constructiu.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

KAY COL·LOCACIÓ DE TANCAMENTS I DIVISIORIES PRACTICABLES
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Col·locació de bastiments sense incloure el subministrament dels mateixos.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Anivellat i aplomat
- Fixació del bastiment
- Protecció i neteja
CONDICIONS GENERALS:
El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos.
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment.
El bastiment ha d'estar travat a la paret per mitjà d'ancoratges galvanitzats.
Si el bastiment és per a porta i els muntants no s'encasten en el paviment, s'han de fixar a aquest mitjançant 
fixacions mecàniques.
Distància entre ancoratges galvanitzats:  <= 60 cm
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Distància d'ancoratges galvanitzats als extrems:  <= 30 cm
Nombre d'ancoratges en el cabiró superior:  >= 2
 Encastament dels muntants en el paviment:  >= 5 cm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig:  ± 10 mm
- Nivell previst:  ± 10 mm
- Horitzontalitat:  ± 1 mm
- Aplomat:  ± 3 mm
- Pla previst del bastiment respecte a la paret:  ± 2 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El pla en què s'ha de col·locar el bastiment ha de ser segons el gruix que tingui l'acabat del parament.
La col·locació del bastiment ha de possibilitar la del tapajunts.
S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra els impactes durant tot 
el procé s constructiu i d'altres que mantinguin l'escairat fins que quedi ben travat a l'obra. En treure aquestes 
proteccions s'han de tapar els forats amb materials adequats (massilles, tacs, etc.).
El bastiment es col·loca durant el procés de formació de la paret i s'ha de travar a ella a mesura que aquesta 
es puja.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat amidada segons les especificacions de la DT.
La unitat d'obra no inclou el subministrament del bastiment.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

KC1 VIDRES PLANS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Envidrat amb vidre, allotjat en galzes sobre fusta, acer, alumini o PVC o entregat directament sobre buit d’ obra, 
o millora acú stica de balconera substituint els vidres antics per vidre laminat.
S'han considerat els tipus següents:
- Vidre lluna trempat o no
- Vidre imprès trempat o no
- Vidre laminar de seguretat
- Vidre aïllant o resistent al foc
S'han considerat les formes de col·locació següents:
- Col·locació a l'anglesa.
- Col·locació amb llistó de vidre
- Col·locació amb perfils conformats de neoprè
- Col·locació amb màstic sobre buit d ’obra
- Col·locació amb màstic sobre buit d ’obra irregular
- Millora acústica i/o tèrmica de balconera substituint els vidres antics per vidre laminar o aï llant, allotjat als 
galzes de la fusteria
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Col·locació a l'anglesa:
- Neteja dels perfils de suport
- Aplicació d'una primera capa de màstic en el perímetre
- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment
- Fixació del vidre al bastiment
- Aplicació d'un cordó de màstic omplint l'espai entre el vidre i el galze
- Allisat del màstic i neteja final
Col·locació amb llistó de vidre:
- Neteja dels perfils de suport
- Aplicació d'una primera capa de màstic en el perímetre
- Col·locació de les falques de recolzament
- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment
- Aplicació d'un cordó de màstic omplint l'espai entre el vidre i el galze
- Col·locació del llistó perimetral
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- Allisat del màstic i neteja final
Col·locació amb perfils conformats de neoprè:
- Neteja dels perfils de suport
- Col·locació del perfil conformat en el perímetre de la fulla de vidre
- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment
Col·locació amb màstic sobre buit d ’obra:
- Neteja i preparació del suport
- Aplicació d ’una primera capa de màstic en el perímetre del buit d ’obra
- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment
- Fixació del vidre al buit d ’obra
- Aplicació d ’un cordó de màstic omplint l ’espai entre el vidre i el buit d’obra
- Allisat del màstic i neteja final
Col·locació amb màstic sobre buit d ’obra irregular:
- Confecció de plantilles
- Retall a mida del vidre
- Neteja i preparació del suport
- Aplicació d ’una primera capa de màstic en el perímetre del buit
- Col·locació de la fulla de vidre en el buit d’obra
- Fixació del vidre al buit d ’obra
- Aplicació d ’un cordó de màstic omplint l ’espai entre el vidre i el buit
- Allisat del màstic i neteja final
Millora d’envidrat de balconera substituint els vidres antics:
- Desmuntatge dels llistons de vidre eliminació del màstic
- Desmuntatge dels vidres existents i abocat a contenidor dels materials sobrants
- Neteja dels perfils de suport
- Aplicació d ’una primera capa de màstic en el perímetre
- Col·locació de les falques de recolzament
- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment
- Aplicació d ’un cordó de màstic omplint l ’espai entre vidre i el galze
- Col·locació del llistó perimetral
- Allisat del màstic i neteja final
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar col·locat de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per contraccions, dilatacions o 
deformacions del suport.
Ha de quedar ben fixat en el seu emplaçament.
No ha d'estar en contacte amb d'altres vidres, ni amb formigó o metalls.
Tots els materials utilitzats han de ser compatibles entre ells.
El conjunt ha de ser totalment estanc.
Quan el vidre és reflector, la superfície reflectora ha d'anar col·locada a l'exterior.
Si són exteriors, s'han de col·locar sobre tancaments amb orificis de drenatge.
Els vidres laminars de seguretat o antibala han d'estar col·locats  de manera que la cara exposada a les 
agressions coincideixi amb la indicada com a tal pel fabricant.
Fletxa del tancament:  <= 1/300 l
Alçària del galze i franquícia perimetral:
- Vidre laminar o simple :

+-------------------------------------------------+
¦ Gruix  ¦Semiperímetre ¦Alçària del ¦ Franquícia  ¦
¦ vidre  ¦   vidre      ¦   galze    ¦perimetral  ¦
¦  (mm)  ¦    (m)       ¦   (mm)     ¦   (mm)     ¦
¦--------¦--------------¦------------¦------------¦
¦        ¦   <= 0,8     ¦ 10   ± 1,0 ¦  2   ± 0,5 ¦
¦        ¦  0,8 - 3     ¦ 12   ± 1,0 ¦  3   ± 0,5 ¦
¦ <= 10  ¦    3 - 5     ¦ 16   ± 1,5 ¦  4   ± 0,5 ¦
¦        ¦    5 - 7     ¦ 20   ± 2,0 ¦  5   ± 0,5 ¦
¦        ¦    > 7       ¦ 25   ± 2,5 ¦  6   ± 1,0 ¦
¦--------¦--------------¦------------¦------------¦
¦        ¦   <= 0,8     ¦ 16   ± 1,5 ¦  5   ± 0,5 ¦
¦        ¦  0,8 - 3     ¦ 16   ± 1,5 ¦  5   ± 0,5 ¦
¦  > 10  ¦    3 - 5     ¦ 18   ± 1,5 ¦  5   ± 0,5 ¦
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¦        ¦    5 - 7     ¦ 20   ± 2,0 ¦  5   ± 0,5 ¦
¦        ¦    > 7       ¦ 25   ± 2,5 ¦  6   ± 1,0 ¦
+-------------------------------------------------+

- Vidre amb cambra d’aire:
+--------------------------------------------------------------+
¦     Gruix vidre        ¦Semiperímetre ¦ Alçària ¦Franquícia  ¦
¦2 llunes + cambra d'aire¦   vidre      ¦  galze  ¦perimetral  ¦
¦       (mm)             ¦    (m)       ¦  (mm)   ¦ (mm) ± 0,5 ¦
¦------------------------¦--------------¦---------¦------------¦
¦                        ¦    <= 0,8    ¦ 18 ± 1,5¦    3       ¦
¦       <= 20            ¦   0,8 - 3    ¦ 18 ± 1,5¦    3       ¦
¦                        ¦     3 - 5    ¦ 20 ± 2,0¦    4       ¦
¦                        ¦     5 - 7    ¦ 25 ± 2,5¦    5       ¦
¦------------------------¦--------------¦---------¦------------¦
¦                        ¦    <= 0,8    ¦ 20 ± 2,0¦    4       ¦
¦        > 20            ¦   0,8 - 3    ¦ 20 ± 2,0¦    4       ¦
¦                        ¦     3 - 5    ¦ 22 ± 2,0¦    5       ¦
¦                        ¦     5 - 7    ¦ 25 ± 2,5¦    5       ¦
+--------------------------------------------------------------+

Franquícia lateral i amplària del galze:
+-------------------------------------------------------------------+
¦Semiperímetre ¦Franquícia ¦          Amplària galze                ¦
¦   vidre      ¦ lateral   ¦Gruix vidre + (2 x Franquícia lateral)  ¦
¦    (m)       ¦   (mm)    ¦             (mm)                       ¦
¦--------------¦-----------¦----------------------------------------¦
¦   <= 4       ¦     3     ¦       Gruix vidre + 6                  ¦
¦    > 4       ¦     5     ¦       Gruix vidre + 10                 ¦
+-------------------------------------------------------------------+

En el cas de la col·locació amb perfils conformats de neoprè, la franquícia pot reduir-se fins a 2 mm.
Toleràncies d'execució:
- Franquícia lateral i amplària del galze:
- Vidre simple:

+----------------------------------------------+
¦ Gruix  ¦Semiperímetre ¦Franquícia ¦Amplària  ¦
¦ vidre  ¦   vidre      ¦ lateral   ¦ galze    ¦
¦ (mm)   ¦    (m)       ¦   (mm)    ¦ (mm)     ¦
¦--------¦--------------¦-----------¦----------¦
¦ 3 - 8  ¦    <= 4      ¦  ± 0,5    ¦ ± 1,0    ¦
¦ 9 - 11 ¦              ¦           ¦ ± 1,5    ¦
¦--------¦--------------¦-----------¦----------¦
¦   3    ¦              ¦           ¦ ± 1,0    ¦
¦ 4 - 8  ¦     > 4      ¦  ± 0,5    ¦ ± 1,5    ¦
¦ 9 - 11 ¦              ¦           ¦ ± 2,0    ¦
+----------------------------------------------+

Les toleràncies de la franquícia lateral són per als vidres col·locats a l'anglesa o amb llistó de vidre.
- Vidre de protecció al foc i vidre laminar:

+----------------------------------------------+
¦ Gruix  ¦Semiperímetre ¦Franquícia ¦Amplària  ¦
¦ vidre  ¦   vidre      ¦ lateral   ¦ galze    ¦
¦ (mm)   ¦    (m)       ¦   (mm)    ¦ (mm)     ¦
¦--------¦--------------¦-----------¦----------¦
¦ 6 -  7 ¦              ¦           ¦ ± 1,0    ¦
¦ 8 - 13 ¦              ¦           ¦ ± 1,5    ¦
¦18 - 20 ¦    <= 4      ¦  ± 0,5    ¦ ± 2,5    ¦
¦26 - 28 ¦              ¦           ¦ ± 3,0    ¦
¦43 - 45 ¦              ¦           ¦ ± 5,0    ¦
¦59 - 61 ¦              ¦           ¦ ± 6,5    ¦
¦--------¦--------------¦-----------¦----------¦
¦ 6 - 7  ¦              ¦           ¦ ± 1,5    ¦
¦ 8 - 13 ¦              ¦           ¦ ± 2,0    ¦
¦18 - 20 ¦     > 4      ¦  ± 0,5    ¦ ± 3,0    ¦
¦26 - 28 ¦              ¦           ¦ ± 3,5    ¦
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¦43 - 45 ¦              ¦           ¦ ± 5,5    ¦
¦59 - 61 ¦              ¦           ¦ ± 7,0    ¦
+----------------------------------------------+

- Vidre amb cambra d’aire:
+---------------------------------------------------------------+
¦     Gruix vidre         ¦Semiperímetre ¦Franquícia ¦Amplària  ¦
¦2 llunes + cambra d'aire ¦    vidre     ¦ lateral   ¦ galze    ¦
¦         (mm)            ¦     (m)      ¦   (mm)    ¦  (mm)    ¦
¦-------------------------¦--------------¦-----------¦----------¦
¦       14 - 18           ¦              ¦           ¦ ± 2,0    ¦
¦       19 - 23           ¦              ¦           ¦ ± 2,5    ¦
¦       24 - 28           ¦              ¦           ¦ ± 3,0    ¦
¦       30 - 32           ¦              ¦           ¦ ± 3,5    ¦
¦       34 - 38           ¦    <= 4      ¦  ± 0,5    ¦ ± 4,0    ¦
¦       40 - 42           ¦              ¦           ¦ ± 4,5    ¦
¦         46              ¦              ¦           ¦ ± 5,0    ¦
¦         57              ¦              ¦           ¦ ± 6,0    ¦
¦       59 - 63           ¦              ¦           ¦ ± 6,5    ¦
¦         73              ¦              ¦           ¦ ± 7,5    ¦
¦         75              ¦              ¦           ¦ ± 8,0    ¦
¦         79              ¦              ¦           ¦ ± 8,5    ¦
¦-------------------------¦--------------¦-----------¦----------¦
¦         14              ¦              ¦           ¦ ± 2,0    ¦
¦       16 - 19           ¦              ¦           ¦ ± 2,5    ¦
¦       20 - 24           ¦              ¦           ¦ ± 3,0    ¦
¦       25 - 28           ¦              ¦           ¦ ± 3,5    ¦
¦       30 - 34           ¦     > 4      ¦  ± 0,5    ¦ ± 4,0    ¦
¦         38              ¦              ¦           ¦ ± 4,5    ¦
¦       40 - 42           ¦              ¦           ¦ ± 5,0    ¦
¦         46              ¦              ¦           ¦ ± 5,5    ¦
¦       57 - 59           ¦              ¦           ¦ ± 6,5    ¦
¦         63              ¦              ¦           ¦ ± 7,0    ¦
¦         73              ¦              ¦           ¦ ± 8,0    ¦
¦       75 - 79           ¦              ¦           ¦ ± 8,5    ¦
+---------------------------------------------------------------+

VIDRE TREMPAT:
El vidre ha de portar totes les manufactures necessàries per a la seva posada a l'obra i no s'admet cap 
manufactura posterior.
Les peces metàl·liques de fixació han de portar una làmina de neoprè entre el vidre i el metall.
COL·LOCACIÓ AMB LLISTÓ DE VIDRE:
Ha de recolzar sobre falques de materials elastòmers o de fusta tractada, col·locades als extrems de la fusteria 
i a una distà ncia d'1/10 de la seva llargària.
La llargària de les falques s'ha de determinar d'acord amb el tipus de material i la superfície del vidre.
El gruix de les falques ha d'estar en relació amb la franquícia lateral i perimetral.
S'ha de fer un segellat continu que garanteixi l'estanquitat a l'aigua i al pas de l'aire.
Amplària de les falques:
- Vidre aïllant: Gruix vidre (2 llunes+cambra d ’aire)+ 3 mm
- Vidre simple:

+-------------------------------+
¦ Gruix  ¦Amplària¦Toleràncies  ¦
¦ vidre  ¦falques ¦             ¦
¦ (mm)   ¦ (mm)   ¦   (mm)      ¦
¦--------¦--------¦-------------¦
¦ 3-4    ¦   7    ¦    ± 0,5    ¦
¦ 4-5    ¦   8    ¦    ± 0,5    ¦
¦   6    ¦   9    ¦    ± 0,5    ¦
¦   8    ¦  11    ¦    ± 1,0    ¦
¦  10    ¦  13    ¦    ± 1,0    ¦
¦ 9/11   ¦  14    ¦    ± 1,0    ¦
+-------------------------------+

- Vidre laminar o de protecció al foc:
+-------------------------------+
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¦ Gruix  ¦Amplària ¦Tolerància  ¦
¦ vidre  ¦falques  ¦            ¦
¦ (mm)   ¦ (mm)    ¦  (mm)      ¦
¦--------¦---------¦------------¦
¦ 6 - 7  ¦  10     ¦ ± 1,0      ¦
¦ 8 - 11 ¦  14     ¦ ± 1,0      ¦
¦12 - 13 ¦  16     ¦ ± 1,5      ¦
¦18 - 20 ¦  23     ¦ ± 2,0      ¦
¦26 - 28 ¦  31     ¦ ± 3,0      ¦
¦43 - 45 ¦  48     ¦ ± 5,5      ¦
¦59 - 61 ¦  64     ¦ ± 7,0      ¦
+-------------------------------+

Toleràncies d'execució:
- Amplària de les falques (vidre aïllant):

+------------------------------------+
¦      Gruix vidre        ¦Amplària  ¦
¦2 llunes + cambra d'aire ¦ falques  ¦
¦         (mm)            ¦  (mm)    ¦
¦-------------------------¦----------¦
¦       14 - 16           ¦ ± 1,5    ¦
¦       17 - 21           ¦ ± 2,0    ¦
¦       22 - 26           ¦ ± 2,5    ¦
¦       27 - 31           ¦ ± 3,0    ¦
¦       32 - 34           ¦ ± 3,5    ¦
¦       38 - 40           ¦ ± 4,0    ¦
¦       42 - 46           ¦ ± 4,5    ¦
¦       57 - 59           ¦ ± 6,0    ¦
¦         63              ¦ ± 6,5    ¦
¦       73 - 75           ¦ ± 7,5    ¦
¦         79              ¦ ± 8,0    ¦
+------------------------------------+

COL·LOCACIÓ A L'ANGLESA O AMB MÀSTIC:
L'espai entre el vidre i el galze s'ha de reblir amb màstic compatible i ha de quedar enrasat en tot el seu  
perímetre.
COL·LOCACIÓ AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ:
El perfil conformat de neoprè ha de tenir una pressió constant en tota la seva llargària.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S'han de suspendre els treballs de col·locació quan la velocitat del vent superi els 50 km/h i la temperatura 
sigui inferior a 0°C.
La posada a l'obra no ha d'alterar les característiques de l'element.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

ENVIDRAT:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
S’han de considerar les respectives dimensions segons els criteris següents, cal prendre el múltiple immediat 
superior en cas que la dimensió  no ho sigui:
VIDRE IMPRÈS NO TREMPAT:
VIDRE SENSE ARMAR DE 3/5 MM DE GRUIX:
- Tipus normals: Llargària i amplària en múltiples de 3 cm
- Tipus especials: Llargària en múltiples de 25 cm, Amplària en múltiples de 10 cm
VIDRE SENSE ARMAR DE 6/7 MM DE GRUIX:
- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm
VIDRE SENSE ARMAR DE 9/11 MM DE GRUIX O ARMAT DE COLOR:
- Llargària: Múltiples de 25 cm
- Amplària: Múltiples de 10 cm
VIDRE ARMAT INCOLOR:
- Llargària: Múltiples de 25 cm
- Amplària <= 90 cm: Múltiples de 15 cm. > 90 cm: Múltiples de 10 cm
VIDRE TREMPAT:
- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm
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- Unitats amb superfície < 0,15 m2: 0,15 m2 per unitat
VIDRE LLUNA:
- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm
VIDRE AÏLLANT, DE PROTECCIÓ AL FOC, LAMINAR DE SEGURETAT O ANTIBALA:
- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm
- Unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2 per unitat
MILLORA D’ENVIDRAMENT DE BALCONERA AMB SUBSTITUCIÓ DE VIDRES:
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

COL·LOCACIÓ AMB LLISTÓ DE VIDRE O AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ:
* UNE 85222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje.
COL·LOCACIÓ A L'ANGLESA O AMB MÀSTIC:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

KFB TUBS DE POLIETILÈ
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Canalitzacions amb tub de polietilè per a transport i distribució de fluids a pressió i la col·locació d ’ accessoris 
en canalitzacions soterrades amb unions soldades, col·locats superficialment o al fons de la rasa.
S'han considerat els tipus de material següents:
- Polietilè extruït de densitat alta per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de servei fins a 40°C
- Polietilè reticulat (EPR)
S’ han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents:
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en llocs fàcilment 
accessibles (muntants, instal·lacions  d'hidrants, etc.).
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions d'aigua, 
gas, calefacció, etc.)
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes, instal·lació de bombeig, 
etc.)
- Sense especificació  del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar trams lineals, 
equilibrats i amb predomini d'accessoris indistintament al llarg del seu recorregut (instal·lacions d'obres 
d'enginyeria civil, etc.)
S'han considerat els tipus d'unió següents:
- Soldada (per a tubs de polietilè de densitat alta i mitjana)
- Connectada a pressió (per a tubs de polietilè de densitat alta i baixa i polietilè reticulat)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)
- Replanteig de la conducció
- Col·locació de l ’element en la seva posició definitiva
- Execució de totes les unions necessàries
- Neteja de la canonada
- Retirada de l’obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.
No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació d'accessoris. La 
variació  del grau de dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet fixar la repercussió d'accessoris; per 
això, la seva col·locació es considera una unitat d'obra diferent.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir 
alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.
Ha d’  estar feta la prova de pressió.
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels accessoris 
normalitzats. Les unions s'han de fer amb accessoris que pressionin la cara exterior del tub o bé soldats per 
testa, segons sigui el tipus  d'unió definit per a la canalització.
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb 
material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot 
quedar cap accessori.
El tub de polietilè extruÏt es pot corbar en fred amb els següents radis de curvatura:

+---------------------------------------------------------+
¦             ¦   Polietilè   ¦       Polietilè           ¦
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¦             ¦ densitat alta ¦ densitat baixa i mitjana  ¦
¦-------------¦---------------¦---------------------------¦
¦    A 0°C    ¦  <= 50 x Dn   ¦      <= 40 x Dn           ¦
¦    A 20°C   ¦  <= 20 x Dn   ¦      <= 15 x Dn           ¦
+---------------------------------------------------------+

Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determinar-se per interpolació lineal.
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL:
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament  
respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del 
sostre.
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub.
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Si l'abraçadora del 
suport és metàl·lica , entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica.
Donat l'elevat coeficient de dilatació lineal, cal que els punts singulars (suports, canvis de direcció, ramals, 
trams  llargs, etc.), permetin al tub efectuar els moviments axials de dilatació.
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.
Distància entre suports:
- Tub polietilè densitat alta:
- Trams verticals: DN x 20 mm
- Trams horitzontals: DN x 15 mm
- Tubs polietilè reticulat:

+---------------------------------------+
¦  DN   ¦  Distància entre suports (m)  ¦
¦       ¦-------------------------------¦
¦       ¦tram vertical ¦tram horitzontal¦
¦-------¦--------------¦----------------¦
¦ 16-20 ¦      1,0     ¦       0,5      ¦
¦ 25-75 ¦      1,3     ¦       0,6      ¦
¦ 90-110¦      1,7     ¦       0,8      ¦
¦125-200¦      1,9     ¦       0,9      ¦
+---------------------------------------+

COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
La fondà ria de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel seu damunt hi ha 
d’haver un reblert de terra ben piconada per tongades de 20 cm. Les primeres capes que envolten el tub cal 
piconar -les amb cura.
Gruix del llit de sorra:
- Polietilè extruït: >= 5 cm
- Polietilè reticulat: >= 10 cm
Gruix del reblert: (sense trànsit rodat):
- Polietilè extruït: >= 60 cm
- Polietilè reticulat: >= 50 cm
Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm
El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les contraccions i dilatacions 
degudes a canvis de temperatura.
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts singulars (corbes, 
reduccions, etc.) , han d'estar ancorades a daus massissos de formigó.
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar per 
un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm.
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat en el seu plec 
de condicions.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.
Per a fer la unió dels tubs no s ’han de forçar ni deformar els extrems.
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la 
impermeabilitat i l'adherència amb les parets.
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.
L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent -lo rodar verticalment sobre el terreny.
En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant autoritzat pel fabricant 
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del tub, abans de fer la connexió.
En les unions encolades l'adhesiu s'ha d'aplicar amb pinzell als dos extrems per a unir.
L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar.
Si s'ha de tallar un tub, cal fer -ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves.
Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior.
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.
S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l'alineació dels tubs i l'aplicació de la pressió adequada per 
a fer la unió.
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer -hi passar aigua per arrossegar les brosses.
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic 
després de rentar -la.
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar -los, rebutjant els que presentin algun defecte.
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freà tic de la 
rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF.
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.
Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer d'aquesta manera, cal 
fixar-la provisionalment per evitar el lliscament dels tubs.
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment.
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que 
puguin impedir el seu assentament o  funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.).
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant desguassos a 
l'excavació.
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el junts 
descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la rasa.
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de 
pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar  de forma que els 
junts de les canonades i dels accessoris siguin accessibles per a la seva reparació.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

TUBS:
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 pè rdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a mé s, la repercussió de les peces especials 
per col·locar.
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a 
la subjecció dels mateixos.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destina.
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IV. AMIDAMENTS 



 



1.1 M2 Enderroc de sostre de bigueta de perfil laminat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,80 1,60 2,880Planta primera

2,880 2,880

Total m2  ......: 2,880

1.2 M2 Arrencada de paviment de rajola ceràmica o de gres de dues capes com a màxim, col.locades
amb morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,80 1,60 2,880Planta primera

2,880 2,880

Total m2  ......: 2,880

1.3 M2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
11,00 1,80 19,800Adequacio rampa exterior

19,800 19,800

Total m2  ......: 19,800

1.4 M2 Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador
manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,60 3,50 5,600Planta baixa

5,600 5,600

Total m2  ......: 5,600

1.5 U Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

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

1.6 M Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal.lació elèctrica superficial, amb mitjans manuals
i càrrega manual sobre camió o contenidor

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 11,00 22,000Planta baixa

22,000 22,000

Total m  ......: 22,000

1.7 M3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 8 m3 de capacitat

Uts. Llargada Amplada Alçada Esponj Parcial Subtotal
SOSTRE

1,80 1,60 2,880Planta primera
PAVIMENT

1,80 1,60 2,880Planta primera
1 1,50 0,15 2,50 0,563FUSTERIA

PARETS
2 1,60 3,50 11,200Planta baixa

SOLERA
1,60 1,80 0,15 0,432Planta baixa

22,00 0,15 0,15 0,495TUBS
11,00 1,80 0,20 3,960Adequacio rampa exterior

1,50 22,410 33,615

Total m3  ......: 33,615

Pressupost parcial nº 1 ENDERROCS
Nº Ud Descripció Amidament
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1.8 M3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus barrejats inerts amb una densitat >= 1,35
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons el Catàleg Europeu de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Uts. Llargada Amplada Alçada Esponjament Parcial Subtotal
SOSTRE

1,80 1,60 2,880Planta primera
PAVIMENT

1,80 1,60 2,880Planta primera
1 1,50 0,15 2,50 0,563FUSTERIA

PARETS
2 1,60 3,50 11,200Planta baixa

SOLERA
1,60 1,80 0,15 0,432Planta baixa

22,00 0,15 0,15 0,495TUBS
11,00 1,80 0,20 3,960Adequacio rampa exterior

1,50 22,410 33,615

Total m3  ......: 33,615

Pressupost parcial nº 1 ENDERROCS
Nº Ud Descripció Amidament
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2.1 M3 Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en terreny fluix, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,80 1,60 0,40 1,152

1,152 1,152

Total m3  ......: 1,152

2.2 M3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de
capacitat

Uts. Llargada Amplada Alçada Esponjament Parcial Subtotal
1,80 1,60 0,40 1,50 1,728

1,728 1,728

Total m3  ......: 1,728

Pressupost parcial nº 2 MOVIMENT DE TERRES
Nº Ud Descripció Amidament
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3.1 M3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/10/IIa, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 10 mm, abocat amb bomba

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,80 1,65 0,40 1,188

1,188 1,188

Total m3  ......: 1,188

3.2 Kg Acer en barres corrugades B 500 SD de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de cèrcols
Uts. Llargada Amplada Alçada kg/m Cares Parcial Subtotal

5 2,50 0,89 2,00 22,250Superior o12
5 2,50 0,89 2,00 22,250Inferior o 12

16 0,25 1,58 6,320Anclatges o 16

50,820 50,820

Total kg  ......: 50,820

Pressupost parcial nº 3 FONAMENTACIÓ
Nº Ud Descripció Amidament

REFOS EXECUTIU ESTUDI P ELEVADORA AJUNTAMENT AMPLE 11 Pàgina 4



4.1 Kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra

Uts. Llargada Amplada Alçada kg/m Parcial Subtotal
4 1,35 14,40 77,760Dintells

77,760 77,760

Total kg  ......: 77,760

Pressupost parcial nº 4 ESTRUCTURA
Nº Ud Descripció Amidament
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5.1 M2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, de 290x140x100 mm, per a
revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta
industrialitzat M 5 (5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3,70 4,00 14,800Planta baixa

14,800 14,800

Total m2  ......: 14,800

5.2 M2 Paret de tancament de gruix 20 cm, de bloc foradat llis de 400x200x200 mm, de morter,
categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3, de ciment per a revestir, col·locat amb morter mixt
1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedra granítica

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
11,00 0,25 2,750Adequació rampa accés

exterior
2,750 2,750

Total m2  ......: 2,750

5.3 M3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, granulat de pedra calcària de
grandària màxima 20 mm, col·locat manualment, per a parets de blocs de morter de ciment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
11,00 0,25 0,40 1,100Adequació rampa accés

exterior

1,100 1,100

Total m3  ......: 1,100

5.4 M Trasl·lat de finestra- balconera fixe
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000Planta primera
1,000 1,000

Total m  ......: 1,000

Pressupost parcial nº 5 RAM DE PALETA
Nº Ud Descripció Amidament
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6.1 M2 Subbase de grava de 15 cm de gruix i grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i
piconatge del material

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
11,00 1,80 19,800Adequacio rampa exterior

19,800 19,800

Total m2  ......: 19,800

6.2 M2 Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, de gruix 10 cm

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
11,00 1,80 19,800Adequacio rampa exterior

19,800 19,800

Total m2  ......: 19,800

6.3 M2 Paviment de llambordins granítics de 18x9x12 cm, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb
rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
11,00 1,80 19,800Adequacio rampa exterior

19,800 19,800

Total m2  ......: 19,800

Pressupost parcial nº 6 PAVIMENTS
Nº Ud Descripció Amidament
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7.1 M2 Aplacat de parament vertical exterior a una alçària <= 3 m, amb pedra granítica nacional, amb
una cara buixardada, preu alt, amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores, preu
alt, de 20 mm de gruix i de 1251 a 2500 cm2, col.locada amb ganxos i morter de ciment 1:6,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
11,00 0,25 2,750Adequacio rampa exterior

2,750 2,750

Total m2  ......: 2,750

7.2 M2 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1,
acabat lliscat amb guix C6

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,00 4,50 18,000Planta baixa
2 2,00 4,50 18,000

1,60 2,00 3,200Espai interior ascensor

39,200 39,200

Total m2  ......: 39,200

Pressupost parcial nº 7 REVESTIMENTS
Nº Ud Descripció Amidament
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8.1 U Bastiment de base de 3/4 per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària
i 210 cm d'alçària

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Planta baixa

1,000 1,000

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

8.2 U Bastiment de base de 3/4 per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 150 cm
d'amplària i 210 cm d'alçària

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

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

8.3 U Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar, de 40 mm de gruix, de cares llises i
estructura interior de fusta, de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000Planta baixa

1,000 1,000

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

8.4 U Col.locació de bastiment 3/4 fet amb fusta sense travesser inferior, en parets existents, per a
un buit d'obra d'amplària 1 m i 1 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment pòrtland amb
filler calcari 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000Planta baixa

2,000 2,000

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

Pressupost parcial nº 8 FUSTERIA
Nº Ud Descripció Amidament
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9.1 U Instal.lació elèctrica amb interrruptor i linia telefònica o linia d'intercomunicador fins al punt de
la maquinaria. Interruptor diferencial de seguretat de 30 mA i il·luminació de tots els accesos.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

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

9.2 U Instal.lació elèctrica amb interrruptor i linia telefònica o linia d'intercomunicador fins al punt de
la maquinaria. Interruptor diferencial de seguretat de 30 mA i il·luminació de tots els accesos.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

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

9.3 M Tub de polietilè reticulat de 90 mm de diàmetre nominal exterior i 8,2 mm de gruix, de la sèrie 5
segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 11,00 22,000

22,000 22,000

Total m  ......: 22,000

Pressupost parcial nº 9 INSTAL·LACIONS
Nº Ud Descripció Amidament
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10.1 U Plataforma elevadora vertical d'impulsió oleodinàmica directa 0.10 m/s per a 2 persones (225
kg) de 2 parades (4,00 m), vàlvules de retenció, control de baixada de seguretat, dispositiu
anticaiguda, dues portes, maniobra universal simple. El subministre serà amb corrent alterna
de 24V amb protector, tensió de 220 V, monofàsica i potència 1,1 kw. Les botoneres seran: 
en replans: amb polsadors d'avís, polsador permanent, clau d'usuari i de llum d'ocupat.
A la cabina: 1 polsador per parada de polsació permanent, clau, alarma i intercomunicador.  
La cabina de 0,95mx 1,25mx 2m serà panoràmica, amb un lateral transparent de policarbonat,
terra d'alumini antilliscant i folrada d'acer inoxidable a tots els el·lements metal·lics.
Les portes seràn semiautomàtiques de 80 cm d'amplària i 200 cm d'alçària amb contacte i
pany, de vidre. 
Dins s'inclouran les guies de cabina, perfils, xassís, cables suports, material elèctric, paradors,
contactes, finals de carrera, bateria d'emergència, projecte de legalització en una entitat
d'inspecció i control.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

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

10.2 U Ajudes a industrial de maquinaria elevadora
Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

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

Pressupost parcial nº 10 MAQUINARIA
Nº Ud Descripció Amidament
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11.1 M2 Pintat de biga d'un sol perfil d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació
anticorrosiva i dues d'acabat

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 1,50 0,96 4,320HEB 240

HORITZONTALS
4,320 4,320

Total m2  ......: 4,320

11.2 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 2,00 4,50 18,000Planta baixa
2 2,00 4,50 18,000

1,60 2,00 3,200Espai interior ascensor

39,200 39,200

Total m2  ......: 39,200

11.3 M2 Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat

Uts. Llargada Amplada Alçada Cares Parcial Subtotal
1 0,80 2,20 2,00 3,520Planta baixa

3,520 3,520

Total m2  ......: 3,520

Pressupost parcial nº 11 PINTURA
Nº Ud Descripció Amidament
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12.1 M2 Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 6+6 mm de gruix,
amb classificació de resistència a l'impacte manual nivell B, unides amb butiral transparent,
col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,80 2,60 4,680Planta primera

4,680 4,680

Total m2  ......: 4,680

Pressupost parcial nº 12 VIDRIERIA
Nº Ud Descripció Amidament
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13.1 U Jardinera de fosa amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, de forma ovalada, de
100 cm de llargària, 40 cm de fondària i 50 cm d'alcària de mides aproximades, col·locada
superficialment sense fixacions

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

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

13.2 U Rebliment de jardinera d'1,1 m3 de volum aproximat amb mitjans manuals, amb capa de grava
de 15 cm de gruix, geotèxtil i substrat de terra vegetal

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

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

Pressupost parcial nº 13 MOBILIARI URBA
Nº Ud Descripció Amidament
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14.1 U Estudi de Seguretat

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

Pressupost parcial nº 14 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
Nº Ud Descripció Amidament
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15.1 U Rètol informatiu obra, fixada mecànicament

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

Canet de Mar, Octubre del 2009
Serveis Tècnics Municipals

Pressupost parcial nº 15 RETOL INFORMATIU
Nº Ud Descripció Amidament
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V. PRESSUPOST 



 



Capítol 1 ENDERROCS 1.040,97
Capítol 2 MOVIMENT DE TERRES 506,22
Capítol 3 FONAMENTACIÓ 771,54
Capítol 4 ESTRUCTURA 122,86
Capítol 5 RAM DE PALETA 1.275,64
Capítol 6 PAVIMENTS 1.138,50
Capítol 7 REVESTIMENTS 778,84
Capítol 8 FUSTERIA 245,06
Capítol 9 INSTAL·LACIONS 3.211,22
Capítol 10 MAQUINARIA 20.060,19
Capítol 11 PINTURA 303,95
Capítol 12 VIDRIERIA 292,27
Capítol 13 MOBILIARI URBA 600,24
Capítol 14 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 431,14
Capítol 15 RETOL INFORMATIU 651,28
Pressupost d'execució material 31.429,92
13% de despeses generals 4.085,89
6% de benefici industrial 1.885,80
Suma 37.401,61
16% IVA 5.984,26
Pressupost d'execució per contracta 43.385,87

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de QUARANTA-TRES MIL
TRES-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS.

Canet de Mar, Octubre del 2009
Serveis Tècnics Municipals

Projecte: REFOS EXECUTIU ESTUDI P ELEVADORA AJUNTAMENT AMPLE 11
Capítol Import



 



1.1 K214AB11 m2 Enderroc de sostre de bigueta de perfil
laminat, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o
contenidor 2,880 28,55 82,22

1.2 K2152511 m2 Arrencada de paviment de rajola
ceràmica o de gres de dues capes com
a màxim, col.locades amb morter de
ciment, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o
contenidor 2,880 8,61 24,80

1.3 F2194JK5 m2 Demolició de paviment de panots
col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm
de gruix i fins a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió 19,800 6,54 129,49

1.4 K2164771 m2 Enderroc de paret de tancament de maó
calat de 15 cm de gruix, a mà i amb
martell trencador manual i càrrega
manual de runa sobre camió o
contenidor 5,600 11,44 64,06

1.5 K21A3011 u Arrencada de full i bastiment de porta
interior amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor 1,000 3,42 3,42

1.6 K21G2011 m Arrencada puntual de tubs i accessoris
d'instal.lació elèctrica superficial, amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor 22,000 0,74 16,28

1.7 K2R540H0 m3 Transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 8
m3 de capacitat 33,615 15,42 518,34

1.8 E2RA7360 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat,
de residus barrejats inerts amb una
densitat >= 1,35 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi
170107 segons el Catàleg Europeu de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) 33,615 6,02 202,36

Total pressupost parcial nº 1 ENDERROCS : 1.040,97
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Pressupost parcial nº 1 ENDERROCS

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



2.1 K2221211 m3 Excavació de rases i pous de fins a 1,5
m de fondària, en terreny fluix, amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor 1,152 410,76 473,20

2.2 E2R300E0 m3 Transport de terres a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat 1,728 19,11 33,02

Total pressupost parcial nº 2 MOVIMENT DE TERRES : 506,22
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Pressupost parcial nº 2 MOVIMENT DE TERRES

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



3.1 E3C515C4 m3 Formigó per a lloses de fonaments,
HA-25/B/10/IIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 10 mm,
abocat amb bomba 1,188 593,41 704,97

3.2 K4B84000 kg Acer en barres corrugades B 500 SD de
límit elàstic >= 500 N/mm2, per a
l'armadura de cèrcols 50,820 1,31 66,57

Total pressupost parcial nº 3 FONAMENTACIÓ : 771,54
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Pressupost parcial nº 3 FONAMENTACIÓ

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



4.1 K4445111 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2,
per a biguetes formades per peça
simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN,
amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra 77,760 1,58 122,86

Total pressupost parcial nº 4 ESTRUCTURA : 122,86
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Pressupost parcial nº 4 ESTRUCTURA

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



5.1 E612B51V m2 Paret de tancament recolzada de gruix
14 cm, de maó calat, HD, de
290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, segons la norma UNE-EN
771-1, col·locat amb morter per a ram
de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2 )
de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2 14,800 35,30 522,44

5.2 E618561K m2 Paret de tancament de gruix 20 cm, de
bloc foradat llis de 400x200x200 mm, de
morter, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-3, de ciment per a revestir,
col·locat amb morter mixt 1:2:10 de
ciment pòrtland amb filler calcari i sorra
de pedra granítica 2,750 31,25 85,94

5.3 E61ZQ025 m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una
proporció en volum 1:3:6, granulat de
pedra calcària de grandària màxima 20
mm, col·locat manualment, per a parets
de blocs de morter de ciment 1,100 123,68 136,05

5.4 K61R2L55P01 m Trasl·lat de finestra- balconera fixe 1,000 531,21 531,21

Total pressupost parcial nº 5 RAM DE PALETA : 1.275,64
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Pressupost parcial nº 5 RAM DE PALETA

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



6.1 E9232B91 m2 Subbase de grava de 15 cm de gruix i
grandària màxima de 50 a 70 mm, amb
estesa i piconatge del material 19,800 8,21 162,56

6.2 E9361560 m2 Solera de formigó HM-20/P/20/I, de
consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 20 mm, de gruix 10 cm 19,800 12,44 246,31

6.3 K9B11121 m2 Paviment de llambordins granítics de
18x9x12 cm, sobre llit de sorra de 5 cm
de gruix, amb rebliment de junts amb
sorra fina i compactació del paviment
acabat 19,800 36,85 729,63

Total pressupost parcial nº 6 PAVIMENTS : 1.138,50
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Pressupost parcial nº 6 PAVIMENTS

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



7.1 K83C51EE m2 Aplacat de parament vertical exterior a
una alçària <= 3 m, amb pedra granítica
nacional, amb una cara buixardada, preu
alt, amb forats per a fixacions i aresta
viva a les quatre vores, preu alt, de 20
mm de gruix i de 1251 a 2500 cm2,
col.locada amb ganxos i morter de
ciment 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l 2,750 162,48 446,82

7.2 K8121212 m2 Enguixat a bona vista sobre parament
vertical interior, a més de 3,00 m
d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat
amb guix C6 39,200 8,47 332,02

Total pressupost parcial nº 7 REVESTIMENTS : 778,84
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Pressupost parcial nº 7 REVESTIMENTS

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



8.1 KANA5186 u Bastiment de base de 3/4 per a porta de
fusta per a una llum de bastiment de 80
cm d'amplària i 210 cm d'alçària 1,000 28,24 28,24

8.2 KANA5186P01 u Bastiment de base de 3/4 per a porta de
fusta per a una llum de bastiment de
150 cm d'amplària i 210 cm d'alçària 1,000 62,75 62,75

8.3 KAQDD286 u Fulla batent per a porta interior, de fusta
per a pintar, de 40 mm de gruix, de
cares llises i estructura interior de fusta,
de 80 cm d'amplària i de 210 cm
d'alçària 1,000 83,05 83,05

8.4 KAY2611D u Col.locació de bastiment 3/4 fet amb
fusta sense travesser inferior, en parets
existents, per a un buit d'obra d'amplària
1 m i 1 m d'alçària, com a màxim, amb
morter de ciment pòrtland amb filler
calcari 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l 2,000 35,51 71,02

Total pressupost parcial nº 8 FUSTERIA : 245,06
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Pressupost parcial nº 8 FUSTERIA

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



9.1 1G224200P02 u Instal.lació elèctrica amb interrruptor i
linia telefònica o linia d'intercomunicador
fins al punt de la maquinaria. Interruptor
diferencial de seguretat de 30 mA i
il·luminació de tots els accesos. 1,000 1.944,50 1.944,50

9.2 1G224200P04 u Instal.lació elèctrica amb interrruptor i
linia telefònica o linia d'intercomunicador
fins al punt de la maquinaria. Interruptor
diferencial de seguretat de 30 mA i
il·luminació de tots els accesos. 1,000 588,46 588,46

9.3 KFB4LJ51 m Tub de polietilè reticulat de 90 mm de
diàmetre nominal exterior i 8,2 mm de
gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO
15875-2, connectat a pressió i col·locat
superficialment 22,000 30,83 678,26

Total pressupost parcial nº 9 INSTAL·LACIONS : 3.211,22
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Pressupost parcial nº 9 INSTAL·LACIONS
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10.1 KLG1418NP03 u Plataforma elevadora vertical d'impulsió
oleodinàmica directa 0.10 m/s per a 2
persones (225 kg) de 2 parades (4,00
m), vàlvules de retenció, control de
baixada de seguretat, dispositiu
anticaiguda, dues portes, maniobra
universal simple. El subministre serà
amb corrent alterna de 24V amb
protector, tensió de 220 V, monofàsica i
potència 1,1 kw. Les botoneres seran: 
en replans: amb polsadors d'avís,
polsador permanent, clau d'usuari i de
llum d'ocupat.
A la cabina: 1 polsador per parada de
polsació permanent, clau, alarma i
intercomunicador.  
La cabina de 0,95mx 1,25mx 2m serà
panoràmica, amb un lateral transparent
de policarbonat, terra d'alumini
antilliscant i folrada d'acer inoxidable a
tots els el·lements metal·lics.
Les portes seràn semiautomàtiques de
80 cm d'amplària i 200 cm d'alçària amb
contacte i pany, de vidre. 
Dins s'inclouran les guies de cabina,
perfils, xassís, cables suports, material
elèctric, paradors, contactes, finals de
carrera, bateria d'emergència, projecte
de legalització en una entitat d'inspecció
i control. 1,000 19.629,59 19.629,59

10.2 KY021111P01 u Ajudes a industrial de maquinaria
elevadora 1,000 430,60 430,60

Total pressupost parcial nº 10 MAQUINARIA : 20.060,19
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Pressupost parcial nº 10 MAQUINARIA
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11.1 E894BBS0 m2 Pintat de biga d'un sol perfil d'acer a
l'esmalt sintètic, amb dues capes
d'imprimació anticorrosiva i dues
d'acabat 4,320 19,89 85,92

11.2 K898J2A0 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb
pintura plàstica amb acabat llis, amb
una capa segelladora i dues d'acabat 39,200 4,10 160,72

11.3 K89A2BB0 m2 Pintat de portes cegues de fusta, a
l'esmalt sintètic, amb una capa de
protector químic insecticida-fungicida,
una segelladora i dues d'acabat 3,520 16,28 57,31

Total pressupost parcial nº 11 PINTURA : 303,95
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Pressupost parcial nº 11 PINTURA
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12.1 KC151D04 m2 Vidre laminar de seguretat de dues
llunes, amb acabat de lluna incolora, de
6+6 mm de gruix, amb classificació de
resistència a l'impacte manual nivell B,
unides amb butiral transparent, col·locat
amb perfils conformats de neoprè sobre
alumini o PVC 4,680 62,45 292,27

Total pressupost parcial nº 12 VIDRIERIA : 292,27
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Pressupost parcial nº 12 VIDRIERIA

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



13.1 FQB2V100 u Jardinera de fosa amb protecció
antioxidant i pintura de color negre forja,
de forma ovalada, de 100 cm de
llargària, 40 cm de fondària i 50 cm
d'alcària de mides aproximades,
col·locada superficialment sense
fixacions 2,000 198,24 396,48

13.2 FQB90070 u Rebliment de jardinera d'1,1 m3 de
volum aproximat amb mitjans manuals,
amb capa de grava de 15 cm de gruix,
geotèxtil i substrat de terra vegetal 2,000 101,88 203,76

Total pressupost parcial nº 13 MOBILIARI URBA : 600,24
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Pressupost parcial nº 13 MOBILIARI URBA
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14.1 HG22RB1KP01 u Estudi de Seguretat 1,000 431,14 431,14

Total pressupost parcial nº 14 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT : 431,14
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Pressupost parcial nº 14 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

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



15.1 EBB11111P01 u Rètol informatiu obra, fixada
mecànicament 1,000 651,28 651,28

Total pressupost parcial nº 15 RETOL INFORMATIU : 651,28
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Pressupost parcial nº 15 RETOL INFORMATIU
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Pressupost d'execució material
Import (€)

1 ENDERROCS ......................................................… 1.040,97
2 MOVIMENT DE TERRES .............................................… 506,22
3 FONAMENTACIÓ ...................................................… 771,54
4 ESTRUCTURA .....................................................… 122,86
5 RAM DE PALETA ..................................................… 1.275,64
6 PAVIMENTS ......................................................… 1.138,50
7 REVESTIMENTS ...................................................… 778,84
8 FUSTERIA .......................................................… 245,06
9 INSTAL·LACIONS .................................................… 3.211,22
10 MAQUINARIA ....................................................… 20.060,19
11 PINTURA .......................................................… 303,95
12 VIDRIERIA .....................................................… 292,27
13 MOBILIARI URBA ................................................… 600,24
14 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT ...................................… 431,14
15 RETOL INFORMATIU ..............................................… 651,28

Total ................… 31.429,92

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de TRENTA-U MIL QUATRE-CENTS
VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS.

Canet de Mar, Octubre del 2009
Serveis Tècnics Municipals
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Annex de justificació de preus



 



1 #########… u Instal.lació elèctrica amb interrruptor i
linia telefònica o linia d'intercomunicador
fins al punt de la maquinaria. Interruptor
diferencial de seguretat de 30 mA i
il·luminació de tots els accesos.

EG415D5B 1,000 u Interruptor … 31,93 31,93
EG42529D 1,000 u Interruptor … 93,76 93,76
EG2A1102 20,000 m Canal PVC rí… 11,88 237,60
EG31G502 20,000 m Conductor Cu… 5,94 118,80
PAE001P02 1,000 u Modificacio … 1.405,77 1.405,77

3,000 % Costos indir… 1.887,86 56,64
Total per u ............: 1.944,50

Són MIL NOU-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB
CINQUANTA CÈNTIMS per u.

2 #########… u Instal.lació elèctrica amb interrruptor i
linia telefònica o linia d'intercomunicador
fins al punt de la maquinaria. Interruptor
diferencial de seguretat de 30 mA i
il·luminació de tots els accesos.

EP251108 1,000 u Aparell usua… 55,89 55,89
EP52U010P… 1,000 u Intercomunic… 515,43 515,43

3,000 % Costos indir… 571,32 17,14
Total per u ............: 588,46

Són CINC-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB
QUARANTA-SIS CÈNTIMS per u.

3 E2R300E0 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada
de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3
de capacitat

C1RA2500 1,000 m3 Subministr.r… 18,55 18,55
3,000 % Costos indir… 18,55 0,56

Total per m3 ............: 19,11
Són DINOU EUROS AMB ONZE CÈNTIMS per m3.

4 E2RA7360 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de
residus barrejats inerts amb una densitat >=
1,35 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170107 segons el Catàleg
Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA7360 1,000 m3 Deposició co… 5,84 5,84
3,000 % Costos indir… 5,84 0,18

Total per m3 ............: 6,02
Són SIS EUROS AMB DOS CÈNTIMS per m3.
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Num. Codi Ud Descripció Total



5 E3C515C4 m3 Formigó per a lloses de fonaments,
HA-25/B/10/IIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat
amb bomba

A0122000 8,506 h Oficial 1a p… 23,02 195,81
A0140000 8,506 h Manobre 19,25 163,74
B065760B 1,050 m3 Formigó HA-2… 67,10 70,46
C1701100 1,000 h Camió bomba … 140,73 140,73
A%AUX001 1,500 % Despeses aux… 359,55 5,39

3,000 % Costos indir… 576,13 17,28
Total per m3 ............: 593,41

Són CINC-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-U
CÈNTIMS per m3.

6 E612B51V m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm,
de maó calat, HD, de 290x140x100 mm, per a
revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN
771-1, col·locat amb morter per a ram de
paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2 ) de
designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

A0122000 0,656 h Oficial 1a p… 23,02 15,10
A0140000 0,328 h Manobre 19,25 6,31
A0150000 0,164 h Manobre espe… 19,92 3,27
B0111000 0,014 m3 Aigua 0,94 0,01
B0710250 0,058 t Mort.ram pal… 36,85 2,14
B0F1D2A1 31,200 u Maó calat,29… 0,21 6,55
C1704100 0,175 h Mesc.cont.+s… 1,53 0,27
A%AUX001 2,500 % Despeses aux… 24,68 0,62

3,000 % Costos indir… 34,27 1,03
Total per m2 ............: 35,30

Són TRENTA-CINC EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS per m2.

7 E618561K m2 Paret de tancament de gruix 20 cm, de bloc
foradat llis de 400x200x200 mm, de morter,
categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3, de
ciment per a revestir, col·locat amb morter
mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler
calcari i sorra de pedra granítica

A0122000 0,412 h Oficial 1a p… 23,02 9,48
A0140000 0,206 h Manobre 19,25 3,97
B0E244L1 12,504 u Bloc morter … 1,19 14,88
D070A4D1 0,016 m3 Morter mixt … 104,08 1,67
A%AUX001 2,500 % Despeses aux… 13,45 0,34

3,000 % Costos indir… 30,34 0,91
Total per m2 ............: 31,25

Són TRENTA-U EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS per m2.
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8 E61ZQ025 m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en
volum 1:3:6, granulat de pedra calcària de
grandària màxima 20 mm, col·locat manualment,
per a parets de blocs de morter de ciment

A0122000 0,375 h Oficial 1a p… 23,02 8,63
A0140000 1,500 h Manobre 19,25 28,88
D060Q021 1,050 m3 Formigó 225k… 78,10 82,01
A%AUX001 1,500 % Despeses aux… 37,51 0,56

3,000 % Costos indir… 120,08 3,60
Total per m3 ............: 123,68

Són CENT  VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA-VUIT
CÈNTIMS per m3.

9 E894BBS0 m2 Pintat de biga d'un sol perfil d'acer a
l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació
anticorrosiva i dues d'acabat

A012D000 0,596 h Oficial 1a p… 23,02 13,72
A013D000 0,059 h Ajudant pint… 20,44 1,21
B89ZB000 0,255 kg Esmalt sint. 8,99 2,29
B8ZA9000 0,204 kg Imprimació a… 9,17 1,87
A%AUX001 1,500 % Despeses aux… 14,93 0,22

3,000 % Costos indir… 19,31 0,58
Total per m2 ............: 19,89

Són DINOU EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS per m2.

10 E9232B91 m2 Subbase de grava de 15 cm de gruix i grandària
màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge
del material

A0140000 0,045 h Manobre 19,25 0,87
A0150000 0,090 h Manobre espe… 19,92 1,79
B0332300 0,268 t Grava pedra … 17,62 4,72
C133A030 0,050 h Picó vibrant… 10,91 0,55
A%AUX001 1,500 % Despeses aux… 2,66 0,04

3,000 % Costos indir… 7,97 0,24
Total per m2 ............: 8,21

Són VUIT EUROS AMB VINT-I-U CÈNTIMS per m2.

11 E9361560 m2 Solera de formigó HM-20/P/20/I, de
consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, de gruix 10 cm

A0122000 0,094 h Oficial 1a p… 23,02 2,16
A0140000 0,187 h Manobre 19,25 3,60
B064300C 0,103 m3 Formigó HM-2… 60,51 6,23
A%AUX001 1,500 % Despeses aux… 5,76 0,09

3,000 % Costos indir… 12,08 0,36
Total per m2 ............: 12,44

Són DOTZE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS per
m2.
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12 EBB11111P… u Rètol informatiu obra, fixada mecànicament

A0140000 0,708 h Manobre 19,25 13,63
BBM11102P… 1,000 u Rètol obra 618,48 618,48
A%AUX001 1,500 % Despeses aux… 13,63 0,20

3,000 % Costos indir… 632,31 18,97
Total per u ............: 651,28

Són SIS-CENTS CINQUANTA-U EUROS AMB VINT-I-VUIT
CÈNTIMS per u.

13 F2194JK5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats
sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins
a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió

C1105A00 0,078 h Retroexcavad… 64,02 4,99
C1315020 0,024 h Retroexcavad… 56,59 1,36

3,000 % Costos indir… 6,35 0,19
Total per m2 ............: 6,54

Són SIS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS per m2.

14 FQB2V100 u Jardinera de fosa amb protecció antioxidant i
pintura de color negre forja, de forma
ovalada, de 100 cm de llargària, 40 cm de
fondària i 50 cm d'alcària de mides
aproximades, col·locada superficialment sense
fixacions

A0121000 0,187 h Oficial 1a 23,02 4,30
A0140000 0,187 h Manobre 19,25 3,60
BQB2V100 1,000 u Jardinera ov… 176,20 176,20
C1503300 0,200 h Camió grua 3t 40,84 8,17
A%AUX001 2,500 % Despeses aux… 7,90 0,20

3,000 % Costos indir… 192,47 5,77
Total per u ............: 198,24

Són CENT  NORANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-QUATRE
CÈNTIMS per u.

15 FQB90070 u Rebliment de jardinera d'1,1 m3 de volum
aproximat amb mitjans manuals, amb capa de
grava de 15 cm de gruix, geotèxtil i substrat
de terra vegetal

A012P000 0,258 h Oficial 1a j… 23,02 5,94
A013P000 0,258 h Ajudant jard… 20,44 5,27
B0332401 0,270 t Grava pedra … 46,78 12,63
B7B151D0 1,060 m2 Geotèxtil fe… 0,62 0,66
BR3P2150 0,940 m3 Terra vegeta… 66,36 62,38
C1503000 0,275 h Camió grua 43,11 11,86
A%AUX001 1,500 % Despeses aux… 11,21 0,17

3,000 % Costos indir… 98,91 2,97
Total per u ............: 101,88

Són CENT  U EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS per u.
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16 HG22RB1KP… u Estudi de Seguretat

A012H000P… 7,498 h Tècnic 55,00 412,39
A%AUX001 1,500 % Despeses aux… 412,39 6,19

3,000 % Costos indir… 418,58 12,56
Total per u ............: 431,14

Són QUATRE-CENTS TRENTA-U EUROS AMB CATORZE
CÈNTIMS per u.

17 K214AB11 m2 Enderroc de sostre de bigueta de perfil
laminat, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

A0125000 0,297 h Oficial 1a s… 23,40 6,95
A0140000 0,936 h Manobre 19,25 18,02
C200S000 0,350 h Equip tall o… 6,81 2,38
A%AUX001 1,500 % Despeses aux… 24,97 0,37

3,000 % Costos indir… 27,72 0,83
Total per m2 ............: 28,55

Són VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS
per m2.

18 K2152511 m2 Arrencada de paviment de rajola ceràmica o de
gres de dues capes com a màxim, col.locades
amb morter de ciment, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

A0140000 0,428 h Manobre 19,25 8,24
A%AUX001 1,500 % Despeses aux… 8,24 0,12

3,000 % Costos indir… 8,36 0,25
Total per m2 ............: 8,61

Són VUIT EUROS AMB SEIXANTA-U CÈNTIMS per m2.

19 K2164771 m2 Enderroc de paret de tancament de maó calat de
15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador
manual i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

A0140000 0,255 h Manobre 19,25 4,91
A0150000 0,256 h Manobre espe… 19,92 5,10
C2001000 0,300 h Martell tren… 3,15 0,95
A%AUX001 1,500 % Despeses aux… 10,01 0,15

3,000 % Costos indir… 11,11 0,33
Total per m2 ............: 11,44

Són ONZE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS per m2.

20 K21A3011 u Arrencada de full i bastiment de porta
interior amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor

A0140000 0,170 h Manobre 19,25 3,27
A%AUX001 1,500 % Despeses aux… 3,27 0,05

3,000 % Costos indir… 3,32 0,10
Total per u ............: 3,42

Són TRES EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS per u.
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21 K21G2011 m Arrencada puntual de tubs i accessoris
d'instal.lació elèctrica superficial, amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

A012H000 0,016 h Oficial 1a e… 23,78 0,38
A013H000 0,016 h Ajudant elec… 20,41 0,33
A%AUX001 1,500 % Despeses aux… 0,71 0,01

3,000 % Costos indir… 0,72 0,02
Total per m ............: 0,74

Són SETANTA-QUATRE CÈNTIMS per m.

22 K2221211 m3 Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de
fondària, en terreny fluix, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

A0140000 20,411 h Manobre 19,25 392,91
A%AUX001 1,500 % Despeses aux… 392,91 5,89

3,000 % Costos indir… 398,80 11,96
Total per m3 ............: 410,76

Són QUATRE-CENTS DEU EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS
per m3.

23 K2R540H0 m3 Transport de residus inerts o no especials a
instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb contenidor de 8 m3 de capacitat

C1RA2800 1,000 m3 Subministr.r… 14,97 14,97
3,000 % Costos indir… 14,97 0,45

Total per m3 ............: 15,42
Són QUINZE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS per m3.

24 K4445111 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a
biguetes formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM i UPN, amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra

A0122000 0,016 h Oficial 1a p… 23,02 0,37
A0140000 0,016 h Manobre 19,25 0,31
B44Z5011 1,000 kg Acer S275JR,… 0,83 0,83
A%AUX001 2,500 % Despeses aux… 0,68 0,02

3,000 % Costos indir… 1,53 0,05
Total per kg ............: 1,58

Són U EURO AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS per kg.

25 K4B84000 kg Acer en barres corrugades B 500 SD de límit
elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de
cèrcols

A0124000 0,009 h Oficial 1a f… 23,02 0,21
A0134000 0,009 h Ajudant ferr… 20,44 0,18
B0A14200 0,005 kg Filferro rec… 0,98 0,00
D0B2C100 1,000 kg Acer b/corru… 0,87 0,87
A%AUX001 1,500 % Despeses aux… 0,39 0,01

3,000 % Costos indir… 1,27 0,04
Total per kg ............: 1,31

Són U EURO AMB TRENTA-U CÈNTIMS per kg.
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26 K61R2L55P… m Trasl·lat de finestra- balconera fixe

A0122000 11,633 h Oficial 1a p… 23,02 267,79
A0140000 11,633 h Manobre 19,25 223,94
B0A62F00 8,000 u Tac acer D=1… 0,85 6,80
A%AUX001 3,500 % Despeses aux… 491,73 17,21

3,000 % Costos indir… 515,74 15,47
Total per m ............: 531,21

Són CINC-CENTS TRENTA-U EUROS AMB VINT-I-U CÈNTIMS
per m.

27 K8121212 m2 Enguixat a bona vista sobre parament vertical
interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix
B1, acabat lliscat amb guix C6

A0129000 0,185 h Oficial 1a g… 23,02 4,26
A0149000 0,093 h Manobre guix… 19,25 1,79
B0521200 0,798 kg Guix C6/20/2 0,10 0,08
D07J1100 0,020 m3 Pasta guix B1 97,08 1,94
A%AUX001 2,500 % Despeses aux… 6,05 0,15

3,000 % Costos indir… 8,22 0,25
Total per m2 ............: 8,47

Són VUIT EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS per m2.

28 K83C51EE m2 Aplacat de parament vertical exterior a una
alçària <= 3 m, amb pedra granítica nacional,
amb una cara buixardada, preu alt, amb forats
per a fixacions i aresta viva a les quatre
vores, preu alt, de 20 mm de gruix i de 1251 a
2500 cm2, col.locada amb ganxos i morter de
ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l

A0127000 1,293 h Oficial 1a c… 23,02 29,76
A0140000 0,647 h Manobre 19,25 12,45
B0G1HA0D 1,010 m2 Pedra granít… 109,39 110,48
B83Z1100 10,000 u Ganxo acer i… 0,19 1,90
B9CZ1000 0,405 kg Beurada blan… 0,71 0,29
D0701641 0,021 m3 Morter cimen… 71,84 1,51
D0701911 0,001 m3 Morter cimen… 88,61 0,09
A%AUX001 3,000 % Despeses aux… 42,21 1,27

3,000 % Costos indir… 157,75 4,73
Total per m2 ............: 162,48

Són CENT  SEIXANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-VUIT
CÈNTIMS per m2.

29 K898J2A0 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb
pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

A012D000 0,087 h Oficial 1a p… 23,02 2,00
A013D000 0,009 h Ajudant pint… 20,44 0,18
B89ZPD00 0,398 kg Pintura plàs… 2,98 1,19
B8ZA1000 0,153 kg Segelladora 3,81 0,58
A%AUX001 1,500 % Despeses aux… 2,18 0,03

3,000 % Costos indir… 3,98 0,12
Total per m2 ............: 4,10

Són QUATRE EUROS AMB DEU CÈNTIMS per m2.
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30 K89A2BB0 m2 Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt
sintètic, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida, una segelladora i dues
d'acabat

A012D000 0,443 h Oficial 1a p… 23,02 10,20
A013D000 0,042 h Ajudant pint… 20,44 0,86
B89ZB000 0,347 kg Esmalt sint. 8,99 3,12
B8ZA1000 0,153 kg Segelladora 3,81 0,58
B8ZA3000 0,150 kg Insecticida 5,86 0,88
A%AUX001 1,500 % Despeses aux… 11,06 0,17

3,000 % Costos indir… 15,81 0,47
Total per m2 ............: 16,28

Són SETZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS per m2.

31 K9B11121 m2 Paviment de llambordins granítics de 18x9x12
cm, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb
rebliment de junts amb sorra fina i
compactació del paviment acabat

A0121000 0,091 h Oficial 1a 23,02 2,09
A0140000 0,162 h Manobre 19,25 3,12
A0150000 0,017 h Manobre espe… 19,92 0,34
B0312500 0,078 t Sorra pedra … 18,15 1,42
B9B11100 51,961 u Llambordí gr… 0,55 28,58
C133A0K0 0,020 h Picó vibrant… 7,71 0,15
A%AUX001 1,500 % Despeses aux… 5,55 0,08

3,000 % Costos indir… 35,78 1,07
Total per m2 ............: 36,85

Són TRENTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS per
m2.

32 KANA5186 u Bastiment de base de 3/4 per a porta de fusta
per a una llum de bastiment de 80 cm
d'amplària i 210 cm d'alçària

BANA5186 1,000 u Bast.3/4 por… 27,42 27,42
3,000 % Costos indir… 27,42 0,82

Total per u ............: 28,24
Són VINT-I-VUIT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS
per u.

33 KANA5186P… u Bastiment de base de 3/4 per a porta de fusta
per a una llum de bastiment de 150 cm
d'amplària i 210 cm d'alçària

BANA5186P… 1,000 u Bast.3/4 por… 60,92 60,92
3,000 % Costos indir… 60,92 1,83

Total per u ............: 62,75
Són SEIXANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS
per u.
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34 KAQDD286 u Fulla batent per a porta interior, de fusta
per a pintar, de 40 mm de gruix, de cares
llises i estructura interior de fusta, de 80
cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

A012A000 0,728 h Oficial 1a f… 23,41 17,04
A013A000 0,029 h Ajudant fust… 20,60 0,60
BAQDD286 1,000 u Fulla bat.po… 49,00 49,00
BAZGC360 1,000 u Ferramenta p… 13,55 13,55
A%AUX001 2,500 % Despeses aux… 17,64 0,44

3,000 % Costos indir… 80,63 2,42
Total per u ............: 83,05

Són VUITANTA-TRES EUROS AMB CINC CÈNTIMS per u.

35 KAY2611D u Col.locació de bastiment 3/4 fet amb fusta
sense travesser inferior, en parets existents,
per a un buit d'obra d'amplària 1 m i 1 m
d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment
pòrtland amb filler calcari 1:6, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

A0122000 1,073 h Oficial 1a p… 23,02 24,70
A0140000 0,343 h Manobre 19,25 6,60
B0A30A00 0,060 cu Gafes pala/p… 3,47 0,21
B0F74240 2,104 u Maó foradat … 0,15 0,32
D0701641 0,026 m3 Morter cimen… 71,84 1,87
A%AUX001 2,500 % Despeses aux… 31,30 0,78

3,000 % Costos indir… 34,48 1,03
Total per u ............: 35,51

Són TRENTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-U CÈNTIMS per
u.

36 KC151D04 m2 Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb
acabat de lluna incolora, de 6+6 mm de gruix,
amb classificació de resistència a l'impacte
manual nivell B, unides amb butiral
transparent, col·locat amb perfils conformats
de neoprè sobre alumini o PVC

A012E000 0,448 h Oficial 1a v… 22,37 10,02
BC151D00 1,000 m2 Vidre lam.se… 50,46 50,46
A%AUX001 1,500 % Despeses aux… 10,02 0,15

3,000 % Costos indir… 60,63 1,82
Total per m2 ............: 62,45

Són SEIXANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS
per m2.
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37 KFB4LJ51 m Tub de polietilè reticulat de 90 mm de
diàmetre nominal exterior i 8,2 mm de gruix,
de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2,
connectat a pressió i col·locat
superficialment

A012M000 0,060 h Oficial 1a m… 23,78 1,43
A013M000 0,059 h Ajudant munt… 20,44 1,21
B0A72M00 1,300 u Abraçadora a… 1,23 1,60
BFB4LJ51 1,020 m Tub poliet.r… 13,69 13,96
BFWB5C05 0,300 u Accessori p/… 36,63 10,99
BFYB5C05 1,000 u Pp.elem.munt… 0,70 0,70
A%AUX001 1,500 % Despeses aux… 2,64 0,04

3,000 % Costos indir… 29,93 0,90
Total per m ............: 30,83

Són TRENTA EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS per m.

38 KLG1418NP… u Plataforma elevadora vertical d'impulsió
oleodinàmica directa 0.10 m/s per a 2 persones
(225 kg) de 2 parades (4,00 m), vàlvules de
retenció, control de baixada de seguretat,
dispositiu anticaiguda, dues portes, maniobra
universal simple. El subministre serà amb
corrent alterna de 24V amb protector, tensió
de 220 V, monofàsica i potència 1,1 kw. Les
botoneres seran: 
en replans: amb polsadors d'avís, polsador
permanent, clau d'usuari i de llum d'ocupat.
A la cabina: 1 polsador per parada de polsació
permanent, clau, alarma i intercomunicador.  
La cabina de 0,95mx 1,25mx 2m serà panoràmica,
amb un lateral transparent de policarbonat,
terra d'alumini antilliscant i folrada d'acer
inoxidable a tots els el·lements metal·lics.
Les portes seràn semiautomàtiques de 80 cm
d'amplària i 200 cm d'alçària amb contacte i
pany, de vidre. 
Dins s'inclouran les guies de cabina, perfils,
xassís, cables suports, material elèctric,
paradors, contactes, finals de carrera,
bateria d'emergència, projecte de legalització
en una entitat d'inspecció i control.

A012M000 47,799 h Oficial 1a m… 23,78 1.136,66
A013M000 47,799 h Ajudant munt… 20,44 977,01
BLV1U110P… 1,000 u Plataforma e… 16.870,20 16.870,20
A%AUX001 3,500 % Despeses aux… 2.113,67 73,98

3,000 % Costos indir… 19.057,85 571,74
Total per u ............: 19.629,59

Són DINOU MIL SIS-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB
CINQUANTA-NOU CÈNTIMS per u.
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39 KY021111P… u Ajudes a industrial de maquinaria elevadora

A0122000 9,694 h Oficial 1a p… 23,02 223,16
A0140000 9,694 h Manobre 19,25 186,61
B0710250 0,058 t Mort.ram pal… 36,85 2,14
B0111000 0,001 m3 Aigua 0,94 0,00
A%AUX001 1,500 % Despeses aux… 409,77 6,15

3,000 % Costos indir… 418,06 12,54
Total per u ............: 430,60

Són QUATRE-CENTS TRENTA EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS
per u.
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Quadre de mà d'obra



 



1 A012H000P01 55,00 7,498 h 412,39Estudi
2 A012M000 23,78 49,757 h 1.183,22Oficial 1a muntador
3 A012H000 23,78 5,360 h 127,46Oficial 1a electricista
4 A012A000 23,41 0,728 h 17,04Oficial 1a fuster
5 A0125000 23,40 0,855 h 20,01Oficial 1a soldador
6 A0129000 23,02 7,252 h 166,94Oficial 1a guixaire
7 A0127000 23,02 3,556 h 81,86Oficial 1a col.locador
8 A012D000 23,02 7,544 h 173,66Oficial 1a pintor
9 A0124000 23,02 0,711 h 16,37Oficial 1a ferrallista
10 A012P000 23,02 0,516 h 11,88Oficial 1a jardiner
11 A0121000 23,02 2,176 h 50,09Oficial 1a
12 A0122000 23,02 47,938 h 1.103,53Oficial 1a paleta
13 A012E000 22,37 2,097 h 46,91Oficial 1a vidrier
14 A013A000 20,60 0,029 h 0,60Ajudant fuster
15 A0134000 20,44 0,711 h 14,53Ajudant ferrallista
16 A013D000 20,44 0,756 h 15,45Ajudant pintor
17 A013P000 20,44 0,516 h 10,55Ajudant jardiner
18 A013M000 20,44 49,523 h 1.012,25Ajudant muntador
19 A013H000 20,41 5,199 h 106,11Ajudant electricista
20 A0150000 19,92 7,311 h 145,64Manobre especialista
21 A0149000 19,25 4,312 h 83,01Manobre guixaire
22 A0140000 19,25 80,136 h 1.542,62Manobre

Total mà d'obra: 6.342,12
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Quadre de maquinària



 



1 C1701100 140,73 1,188 h 167,19Camió amb bomba de formigonar
2 C1105A00 64,02 1,544 h 98,85Retroexcavadora amb martell

trencador
3 C1315020 56,59 0,475 h 26,88Retroexcavadora mitjana
4 C1503000 43,11 0,550 h 23,71Camió grua
5 C1503300 40,84 0,400 h 16,34Camió grua de 3 t
6 C1RA2500 18,55 1,728 m3 32,05Subministrament i recollida de

residus inerts o no especials amb
contenidor metàl·lic de 5 m3 de
capacitat

7 C1RA2800 14,97 33,615 m3 503,22Subministrament i recollida de
residus inerts o no especials amb
contenidor metàl·lic de 8 m3 de
capacitat

8 C133A030 10,91 0,990 h 10,80Picó vibrant dúplex de 1300 kg
9 C133A0K0 7,71 0,396 h 3,05Picó vibrant amb placa de 60 cm
10 C200S000 6,81 1,008 h 6,86Equip i elements auxiliars per a

tall oxiacetilènic
11 C2001000 3,15 1,680 h 5,29Martell trencador manual
12 C1705600 1,58 0,804 h 1,27Formigonera de 165 l
13 C1704100 1,53 2,590 h 3,96Mesclador continu amb sitja per a

morter preparat a granel

Total maquinària: 899,47
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1 BLV1U110P04 16.870,20 1,000 u 16.870,20Plataforma elevadora vertical
d'impulsió oleodinàmica directa
0.10 m/s per a 2 persones (225 kg)
de 2 parades (4,00 m), vàlvules de
retenció, control de baixada de
seguretat, dispositiu anticaiguda,
dues portes, maniobra universal
simple. El subministre serà amb
corrent alterna de 24V amb
protector, tensió de 220 V,
monofàsica i potència 1,1 kw. Les
botoneres seran: 
en replans: amb polsadors d'avís,
polsador permanent, clau d'usuari
i de llum d'ocupat.
A la cabina: 1 polsador per parada
de polsació permanent, clau,
alarma i intercomunicador.  
La cabina de 0,95mx 1,25mx 2m serà
panoràmica, amb un lateral
transparent de policarbonat, terra
d'alumini antilliscant i folrada
d'acer inoxidable a tots els
el·lements metal·lics.
Les portes seràn semiautomàtiques
de 80 cm d'amplària i 200 cm
d'alçària amb contacte i pany, de
vidre. 
Dins s'inclouran les guies de
cabina, perfils, xassís, cables
suports, material elèctric,
paradors, contactes, finals de
carrera, bateria d'emergència,
projecte de legalització en una
entitat d'inspecció i control.

2 BBM11102P01 618,48 1,000 u 618,48Placa triangular, de 70 cm amb
làmina reflectora de nivell 1
d'intensitat

3 BP52U010P01 510,31 1,000 u 510,31Intercomunicador homologat
4 BQB2V100 176,20 2,000 u 352,40Jardinera de fosa amb protecció

antioxidant i pintura de color
negre forja, de forma ovalada, de
100 cm de llargària, 40 cm de
fondària i 50 cm d'alcària de
mides aproximades

5 B0G1HA0D 109,39 2,778 m2 303,89Pedra granítica nacional amb una
cara buixardada preu alt, de 20 mm
de gruix amb forats per a
fixacions i aresta viva a les
quatre vores

6 B0512401 92,94 0,298 t 27,70Ciment pòrtland amb filler calcari
CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN
197-1, en sacs

7 BG42529D 81,75 1,000 u 81,75Interruptor diferencial de la
classe A, gamma terciari, de 25 A
d'intensitat nominal, bipolar
(2P), de 0,03 A de sensibilitat,
de desconnexió fixe instantani,
amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte,
construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil
DIN

8 B065760B 67,10 1,247 m3 83,67Formigó HA-25/B/10/IIa de
consistència tova, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a
classe d'exposició IIa

9 BR3P2150 66,36 1,880 m3 124,76Terra vegetal de jardineria de
categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de
0,8 dS/m, segons NTJ 05T,
subministrada en sacs de 0,8 m3

10 BANA5186P01 60,92 1,000 u 60,92Bastiment de base de 3/4 per a
porta de fusta, per a una llum de
bastiment de 150 cm d'amplària i
de 210 cm d'alçària
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11 B064300C 60,51 2,039 m3 123,38Formigó HM-20/P/20/I de
consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a
classe d'exposició I

12 BC151D00 50,46 4,680 m2 236,15Vidre laminar de seguretat de dues
llunes, amb acabat de lluna
incolora, de 6+6 mm de gruix, amb
classificació de resistència a
l'impacte manual nivell B, unides
amb butiral transparent

13 BAQDD286 49,00 1,000 u 49,00Fulla batent per a porta interior,
de fusta per a pintar, de 40 mm de
gruix, de cares llises i
estructura interior de fusta, de
80 cm d'amplària i de 210 cm
d'alçària

14 B0332401 46,78 0,540 t 25,26Grava de pedrera de pedra
granítica, de 30 a 50 mm,
subministrada en sacs de 0,8 m3

15 B0710250 36,85 0,916 t 33,75Morter per a ram de paleta, classe
M 5 (5 N/mm2), a granel, de
designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

16 BP251108 36,77 1,000 u 36,77Aparell d'usuari de comunicació
només telefònica, sense secret de
conversació, de taula

17 BFWB5C05 36,63 6,600 u 241,76Accessori per a tubs de polietilè
reticulat, de 90 mm de diàmetre
nominal exterior, metàl·lic, per a
connectar a pressió

18 BANA5186 27,42 1,000 u 27,42Bastiment de base de 3/4 per a
porta de fusta, per a una llum de
bastiment de 80 cm d'amplària i de
210 cm d'alçària

19 B0312020 18,53 0,250 t 4,63Sorra de pedrera de pedra
granítica per a morters

20 B0312500 18,15 1,544 t 28,02Sorra de pedrera de pedra
granítica, de 0 a 3,5 mm

21 B0332300 17,62 5,306 t 93,49Grava de pedrera de pedra
granítica, de 50 a 70 mm

22 BG415D5B 17,15 1,000 u 17,15Interruptor automàtic
magnetotèrmic de 16 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba C,
bipolar (1P+N), de 6000 A de poder
de tall segons UNE-EN 60898 i de
10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de
18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

23 B0311010 16,97 0,751 t 12,74Sorra de pedrera de pedra calcària
per a formigons

24 B0331Q10 15,67 1,790 t 28,05Grava de pedrera de pedra
calcària, de grandària màxima 20
mm, per a formigons

25 BFB4LJ51 13,69 22,440 m 307,20Tub de polietilè reticulat de 90
mm de diàmetre nominal exterior i
8,2 mm de gruix, de la sèrie 5
segons UNE-EN ISO 15875-2

26 BAZGC360 13,55 1,000 u 13,55Ferramenta per a porta d'interior,
preu mitjà, amb una fulla batent

27 B8ZA9000 9,17 0,881 kg 8,08Imprimació anticorrosiva
28 B89ZB000 8,99 2,323 kg 20,88Esmalt sintètic
29 B8ZA3000 5,86 0,528 kg 3,09Protector químic

insecticida-fungicida
30 B2RA7360 5,84 33,615 m3 196,31Deposició controlada a dipòsit

autoritzat, de residus barrejats
inerts amb una densitat >= 1,35
t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170107 segons
el Catàleg Europeu de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

31 B8ZA1000 3,81 6,537 kg 24,91Segelladora
32 BG31G500 3,80 20,400 m 77,52Conductor de coure de designació

UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa
emissivitat fums, tripolar de
secció 3x6 mm2

33 B0A30A00 3,47 0,120 cu 0,42Gafes de pala i punta
34 BG2A1100 3,42 20,400 m 69,77Canal plàstica de PVC rígid amb

lateral llis, de 30x60 mm
35 B89ZPD00 2,98 15,602 kg 46,49Pintura plàstica per a interiors
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36 B0A72M00 1,23 28,600 u 35,18Abraçadora acer galvanitzat
(isofònica), de 90 mm de diàmetre
interior

37 B0E244L1 1,19 34,386 u 40,92Bloc de morter de ciment, foradat,
llis, de 400x200x200 mm, per a
revestir, categoria I, segons
norma UNE-EN 771-3

38 B0A14200 0,98 0,762 kg 0,75Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm
39 B0111000 0,94 0,918 m3 0,86Aigua
40 B0A62F00 0,85 8,000 u 6,80Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol,

volandera i femella
41 B44Z5011 0,83 77,760 kg 64,54Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2,

format per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida
i amb una capa d'imprimació
antioxidant

42 B9CZ1000 0,71 1,114 kg 0,79Beurada blanca
43 BFYB5C05 0,70 22,000 u 15,40Part proporcional d'elements de

muntatge per a tubs de polietilè
reticulat, de 90 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a
pressió

44 B7B151D0 0,62 2,120 m2 1,31Geotèxtil format per feltre de
polièster no teixit, lligat
mecànicament de 140 a 190 g/m2

45 B0B2C000 0,61 53,361 kg 32,55Acer en barres corrugades B 500 SD
de límit elàstic >= 500 N/mm2

46 B9B11100 0,55 1.028,828 u 565,86Llambordí granític de 18x9x12 cm
47 BGW2A000 0,36 20,000 u 7,20Part proporcional d'accessoris per

a canals plàstiques
48 BGW41000 0,34 1,000 u 0,34Part proporcional d'accessoris per

a interruptors magnetotèrmics
49 BGW31000 0,32 20,000 u 6,40Part proporcional d'accessoris per

a conductors de coure de
designació UNE 0,6/1 KV

50 BGW42000 0,31 1,000 u 0,31Part proporcional d'accessoris per
a interruptors diferencials

51 B0F1D2A1 0,21 461,760 u 96,97Maó calat, de 290x140x100 mm, per
a revestir, categoria I, HD,
segons la norma UNE-EN 771-1

52 B83Z1100 0,19 27,500 u 5,23Ganxo d'acer inoxidable per a
l'ancoratge d'aplacats

53 B0F74240 0,15 4,208 u 0,63Maó foradat senzill de 290x140x40
mm, categoria I, LD, segons la
norma UNE-EN 771-1

54 B0521200 0,10 31,282 kg 3,13Guix de designació C6/20/2, segons
la norma UNE-EN 13279-1

55 B0521100 0,10 627,200 kg 62,72Guix de designació B1/20/2, segons
la norma UNE-EN 13279-1

56 B0532310 0,09 17,600 kg 1,58Calç aèria CL 90

Total materials: 21.709,34

Quadre de materials Pàgina 3

Num. Codi Denominació del material Preu Quantitat Total
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I. MEMORIA 

 

1. DADES DE L'OBRA 

 

1.1 TIPUS D'OBRA 

 

Les obres consistiran en el subministre i muntatge d’una plataforma elevadora. 

 

1.2 EMPLAÇAMENT 

 

  L’emplaçament de l’obra és a l’edifici de l’Ajuntament ubicat al carrer Ample 11, de Canet de Mar. 

 

1.3 SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA 

 

La superfície construïda és de 23,2 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, Octubre del 2009     



 

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. 

 




