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Es redacta el present Projecte Bàsic i d'Execució a petició de l'Ajuntament de Canet de Mar, consistent en el Projecte 
Bàsic i d'Execució per a la rehabilitació de la coberta del MERCAT MUNICIPAL de CANET DE MAR, i s'organitza segons el 
següent
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I.MEMÒRIA MG. DADES GENERALS

MG1. IDENTIFICACIÓ DEL PROJECTE

PROJECTE
Projecte bàsic i d’execució per a la rehabilitació i millora de la coberta del Mercat municipal de Canet de Mar.

EMPLAÇAMENT
Riera Buscarons, 110
08360 – Canet de Mar
Barcelona

PARÀMETRES URBANÍSTICS

Pla urbanístic vigent: normes subsidiàries de planejament de Canet de Mar ( text refós Febrer 2005). Règim del sòl: sistema 
B4
Catalogació: Catàleg del patrimoni arquitectònic i elements d’interès històric i artístic a la fitxa B 089 amb un nivell de 
protecció BCIL- Bé cultural d'interès local.

MG2. AGENTS DEL PROJECTE

PROMOTOR
Ajuntament de Canet de Mar

TÈCNICS REDACTORS
Guillem González Segura.  Arquitecte col·legiat nº  28.446/7
C/. Francesc Corbera nº 17 08360- Canet de Mar
BASEDOS Professional d’arquitectura S.L.P. NIF: B64704596
C/. Francesc Corbera nº 17 08360- Canet de Mar

Signat a CANET DE MAR,divendres, 18 de maig de 2018.

Guillem Gonzàlez Segura
Arquitecte col·legiat 28.446/7 pel Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

BASEDOS PROFESSIONAL D'ARQUITECTURA S.L.P.
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MD. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

MD1. INFORMACIÓ PRÈVIA

OBJECTE DEL PROJECTE
L’objecte del projecte es la rehabilitació i millora de la coberta del Mercat municipal de Canet de Mar.

CONDICIONS DE L’EMPLAÇAMENT I DE L’ENTORN FÍSIC
El Mercat municipal va ser construït l’any 1.932 per l’arquitecte Pere Domènech i Roure.
Es tracta d’un edifici aïllat delimitat pels carrers: Riera de Buscarons, Carrer Pubilles i Carrer del Mercat, i amb el perfil tal 
com es mostra al següent esquema:

La parcel·la sobre la que s’ implanta el mercat es de forma trapezoïdal amb una superfície de 1.159 m2 i una superfície 
construïda de 1.681 m2 tal i com es recull en les dades de la  fitxa de catàleg del patrimoni Arquitectònic de l’Ajuntament de
Canet de Mar.
La parcel·la presenta un fort desnivell en el carrer Riera de Buscarons.  La planta baixa comercial es situa al nivell més 
elevat corresponent al carrer del Mercat. El desnivell fins al  carrer Pubilles situat en el extrem oposat es de 2,25 m. Sota la 
planta comercial i aprofitant el desnivell es situa una planta soterrani que ocupa aproximadament un terç de la superfície de 
la parcel·la.
El mercat presenta quatre façanes de composició arquitectònica similar i un accés a cadascuna de les façanes. L’accés des
del carrer del Mercat es a peu pla i la resta d’accessos  es realitzen a través d’escales per salvar el desnivell existent al 

carrers que envolten l’edifici. L’accés principal es considera el realitzat des de la Riera de Buscarons ja que es el carrer 
comercial que arriba al mercat des del centre de la vila. 

ESTAT ACTUAL
Constructivament l’edifici  està conformat per un tancament de paret de maó d’un sol full de 55 cm. d’espessor que a la 
vegada forma part de l’estructura de l’edifici. La façana està composta per una zona inferior sense obertures acabat 
arrebossat amb morter i pintat, a on destaquen unes petites obertures de zones de servei i un sòcol amb aplacat de pedra 
natural que envolta l’edifici a la mateixa cota. Una cornisa de maó vist separa aquesta zona de la part alta de la façana a on 
predominen les obertures de gran dimensió separades per pilastres de maó vist amb fusteries de fusta i vidre senzill. Les 
finestres estan protegides  amb persianes enrotllables obsoletes i en mal estat. Destaca en la composició de façana les 
portes d’accés al mercat, conformades per portes amb arc superior de mig punt delimitades lateralment per pilastres 
combinades amb cornises de maó vist. Les portes d’accés al mercat son dobles de fusta i vidre senzill amb zones 
emplomades en la part superior. Destaca la reixa de fossa del tancament de las portes i les baranes de fossa de les escales 
exteriors.
En la façana discorren línies aèries de baixa tensió que han propiciat esquerdes i taques d’òxid en els paraments per 
l’oxidació dels perfils de subjecció de la línia. També s’observa la instal·lació d’enllumenat públic amb xarxa vista que 
discorre per les façanes i lluminàries subjectades a la façana.
Interiorment destaca pel gran volum i l’alçada interior de l’edifici que no s’aprecien des de l’exterior. La coberta està 
sustentada per encavallades metàl·liques recolzades en les parets perimetrals i en el centre conforma un volum a una 
alçada superior recolzada sobre pilars metàl·lics de gran esveltesa. El volum central conforma una lluerna central amb 
obertures al seu voltant  amb la funció de ventilació i il·luminació del recinte. Aquestes obertures de fusteria fixa o 
practicable estan obsoletes i en mal estat. La coberta es accessible des de una trapa situada en la coberta que dona pas a 
una passera de manteniment situada al voltant de la lluerna central. Destacar en la coberta un volum independent utilitzat 
com a dipòsit d'aigua per l’abastament del mercat, en aquests moments en desús i accessible des de la coberta.
L’edifici de caràcter comercial desenvolupa aquesta activitat en la planta baixa. En el perímetre es situen les parades laterals
i la resta es distribueix en illes de parades. En la planta semi-soterrani es desenvolupa el programa de serveis propi del 
mercat amb accés directe des del carrer Pubilles i  a través d’escala de servei interior. L’edifici manté la distribució original 
de les parades i els mostradors de l'època. Les parets interiors estan acabades enguixades i pintades i destaca una cornisa 
en la part superior amb grafismes d’animals i aliments propis del mercat malmeses puntualment per l’entrada d'aigua des 
de la coberta. El paviment està conformat per rajola hidràulica original i en mal estat.
La planta semi-soterrani estructuralment està conformada per pilars de maó que suporta un forjat conformat per bigues 
principals d’estructura metàl·lica i  voltes a la catalana amb rajola alfarer. 
L’edifici en funcionament disposa d'instal·lació de: electricitat, aigua i xarxa de clavegueram.
L’objecte d’aquest projecte es la rehabilitació i millora de la coberta amb una superfície en planta de 1.222 m2 i amb el 
següent estat actual i patologies detectades:
Per a la redacció de l'esmentat projecte, es sol·licita la inspecció de la coberta a reformar per tal de valorar la intervenció 
més ajustada a la mateixa, i en data 12/3/2017 s'inspecciona la mateixa des de l'exterior, descobrint-se que la coberta és 
formada per una doble pell de plaques ondulades de fibrociment, separades per un enllatat de fusta i amb un aïllant tèrmic, 
probablement de llana de roca, disposat entre ambdues.
Tot el conjunt descansa les corretges formades per perfils "I" d'ànima estreta de 100x50cm, recolzats sobre una estructura 
metàl·lica de passamans i perfils L reblonats, formant un seguit d'encavallades de petit canto que descansen a la façana en 
el perímetre exterior, i a un anell central d'estructura format per un segon grup d'encavallades sobre pilars metàl·lics, al 
centre del edifici.
Sobre aquest grup central, es disposen les parets verticals de fàbrica ceràmica que formen el badalot central, el qual actua 
com a exutori del volum en disposar en tot el seu perímetre de finestres obertes, amb lames de fusta i llindes de fibrociment.
Sobre les esmentades parets, es suporten un grup d'encavallades triangulars que formen la coberta a quatre aigües central 
del mercat, suportant les mateixes corretges en "I" que recullen la coberta.
Finalment, a la cantonada inferior esquerra (sud-est) del badalot, es disposa sobre una base de perfils "I" de major dimensió
un antic dipòsit d'aigua que subministrava el mercat, avui en dia anul·lat si bé es manté la connexió d'aigua de xarxa en el 
mateix punt de subministre del dipòsit; el dipòsit es cobreix també amb una coberta a 4 aigües de fibrociment, si bé no s'ha 
pogut comprovar si de doble pell o simple.
La primera pell de fibrociment de la resta de zones de la coberta s'ancora a les corretges mitjançant ganxos envoltant l'ala 
inferior, travessant la placa de fibrociment i cargolant amb volandera i femella sobre els punts alts de la placa ondulada. 
Entre la femella i la volandera s'ancora una platina metàl·lica en "L" amb dues perforacions a la seva ala vertical, a través de 
les quals es cargola una família de llates de fusta perpendiculars a la pendent de la coberta.
Sobre les llates de fusta, al seu temps, es cargola amb tirafons la segona pell de fibrociment, disposant de nou una 
volandera entre el cap dels mateixos i el contacte amb el fibrociment, sempre en el punt alt del panell. El conjunt es remata 
amb coronaments, també de fibrociment, als 4 carener de cada coberta.
Finalment, sobre la porta sud al c/Pubilles, es disposa una trapa que permet accedir a la coberta; es creen una sèrie de 
passos de manteniment, des de la trapa al badalot central i a tot el seu perímetre, eliminant la coberta de fibrociment i 
formant, entre corretges, unes voltes ceràmiques coronades amb rajoles comuns que permeten la circulació per sobre de 
les mateixes. Hi ha també un pas com els comentats a la coberta del badalot central, annexat a la façana nord del dipòsit 
d'aigua.

Patologies registrades

Les patologies comentades pels equips de manteniment municipals així com del personal de manteniment del mercat són 
principalment les filtracions d'aigua, força localitzades, els despreniments ocasionals del morter en els laterals dels passos 
de manteniment i el soroll que fan les plaques de fibrociment en episodis de vent fort.
En la visita d'inspecció es comprova que:

• tota la façana del badalot presenta inflaments i esquerdes de filtració d'aigua més o menys generalitzades, 
concentrant-se en els sòcols amb el pas de manteniment perimetral, coincidint els més evidents amb punts de 
filtració d'aigua indicats pel personal de manteniment. La façana no s'ha pintat, com a mínim, en els últims 10 anys.
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• Les fusteries de les finestres del badalot també es mostren sense pintura de protecció i s'observen intervencions 
d'impermeabilització de les seves bases ja obsoletes amb macles i obertures.

• Pendent d'inspecció per laboratori homologat, amb tota probabilitat per les dates de construcció, les plaques 
ondulades de fibrociment que formen les dues pells de la coberta contindran amianto asbest, i per tant, en aplicació
de la normativa actual, no és factible cap intervenció sobre les mateixes més enllà de la seva retirada.

• Es detecten per tota la coberta cargols de la pell exterior parcialment descargolats, el que permetria, per 
sobrepressió de vent, que les esmentades plaques s'aixequessin uns centímetres i caiguessin repetidament, sent la 
possible causa dels sorolls esmentats pel personal de manteniment.

• En el primer nivell de la coberta, entre les façanes i el badalot central, es detecten forats ocasionals, aparentment 
per impactes, que deixen a la vista l'aïllament intermig; no es detecten entrades d'aigua suposadament per 
l'evacuació d'aquesta per la pell interior de fibrociment fins a la canal perimetral sobre la façana.

• Aquest trencaments són generalitzats en la coberta sobre el badalot central, havent-se retirat trams sencers de la 
pell exterior de fibrociment, amb les llates corresponents arrencades i sense l'aïllament tèrmic, havent-se disposat 
sobre tot el conjunt, fa uns 10 anys segons declaracions del personal de manteniment, un seguit de xarxes per 
assegurar les plaques restants; el mal estat de les fixacions també permet el moviment en vertical de les plaques, el 
que sens dubte col·laborarà als sorolls esmentats en episodis de vent.

• Durant la visita, s'ha detectat la presència de peces de fibrociment dipositades simplement sobre la coberta i 
passeres tècniques; en no estar-se realitzant actualment cap tasca de manteniment, aquestes hauran de retirar-se.

• Com s'ha comentat anteriorment, la coberta del badalot central aboca les aigües a la coberta inferior, la qual les 
porta fins al perímetre del edifici, on es recullen en un canal perimetral disposat sobre la façana i revestit amb morter
hidràulic; s'ha inspeccionat el canal en l'àmbit de la trapa d'accés, on es disposa un dels embornals de recollida 
d'aigües, detectant-se esquerdes en el revestiment de la canal i per tinc infiltracions d'aigua cap a la façana (veure 
punt següent).

• Coincidint amb les esquerdes a la canal de recollida esmentades al punt anterior, es detecten inflaments al 
coronament de la façana per l'interior, coincidint amb els motius pictòrics; aquests semblen realitzats amb pintures 
plàstiques, donat el despreniment continu de la làmina de pintura.

• En aquells punts on les filtracions d'aigua han afectat a la façana, segons les descripcions del punt anterior, que 
coincideixen amb els recolzaments dels cavalls metàl·lics. Aquests pateixen inflaments per oxidació a les parts 
embegudes a l'interior de la façana.

Tots els punts esmentats es poden visualitzar al apartat Error: Reference source not found de la pàgina Error: Reference 
source not found i següents dels Error: Reference source not found.

MD2. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

MD 2.1 DESCRIPCIÓ GENERAL DEL PROJECTE 

L’edifici del Mercat municipal de Canet catalogat  com a bé cultural roman en estat original. Amb aquesta actuació
de rehabilitació de la coberta es pretén iniciar un procés de rehabilitació de l’edifici per a la seva conservació i 
millora.

MD 2.2 ZONES DE L’EDIFICI A ON ES FA L’ACTUACIÓ
La zona afectada per aquest projecte es la totalitat de la coberta amb una superfície d’ocupació en planta de 1.222 m2.
Amb aquesta intervenció es substituirà la totalitat de la coberta per resoldre les patologies d’entrada de aigua amb una 
solució que comporta una millora tèrmica de l’edifici.
Aquestes obres no comporten cap afectació de volum en l’edifici ni cap intervenció en la distribució interior de l’edifici.

MD 2.3 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES
El projecte preveu la rehabilitació i millora de la coberta amb les següents intervencions:
Enderrocs:

 Extracció de la coberta actual en la seva totalitat (zona inferior, zona superior de la lluerna i volum de dipòsits), 
conformada per placa ondulada de fibrociment amb amiant col·locada en dos capes amb reblert de llana de roca 
en l’espai entre plaques. 

 Enderroc de les passeres perimetrals i central de manteniment existents en la coberta conformades per volta 
manual ceràmica i paviment de rajola comuna. Inclosa la trapa actual de sortida a la coberta.

 Extracció de fusteries  existents en la zona perimetral de lluerna central. Fusteria de fusta fixa o semi-practicable de 
lames en diferents estats de conservació o anul·lada amb plafons de fusta. Inclòs visera de fibrociment amb amiant 
sense funció estructural aparent col·locada en la part superior les obertures. 

 Enderroc de canal de desguàs perimetral de la coberta conformat «in situ» amb morter hidraulic i acabat lateralment
amb teula ceràmica. Inclós desmuntatge de tub interior de fibrociment fins a la connexió vertical.

Intervencions de millora en la coberta :
 Col·locació de nova coberta de panell «Sandwich» e=50 mm amb nucli de poliuretà amb una Kmax=W/m2. Color 

símil teula ceràmica.
 Col·locació de cel ras inferior aïllant amb fibres de fusta.
 Realització de nova passera de manteniment amb estructura metàl·lica conformada per perfils IPE-120 sobre peus 

de perfileria metàl·lica i amb baranes de protecció de perfilería metàl·lica amb passamà i sòcol continu. Inclosa la 
realització de la nova trapa de sortida a la coberta.

 Formació de congreny de vora en pendent amb formigó hidròfug armat.
 Col·locació de nova canal de recollida d’aigües de zinc inclòs tram exterior fins a la connexió vertical existent.

Intervencions en parament horitzontal de tancament en la zona de la lluerna central:
 Revestiment tipus SATE de 5 cm. d’espessor sobre tancament de maó existent una vegada net i sanejat. Acabat 

color crema igual a l’existent.
 Substitució de fusteries amb finestres de perfileria d’alumini amb lames mecanitzades connectades a central 

d’alarma d’incendis actuant com a exutoris.
Intervencions de millora en l’estructura :

 Sanejat i pintat de l’estructura de coberta amb el pintat ignífug de les encavallades i corretges metal-liques.

MD3. PRESTACIONS DE L’EDIFICI: REQUISITS A COMPLIMENTAR EN 
FUNCIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DE L’EDIFICI
La intervenció de rehabilitació en la zona de coberta proporcionarà unes prestacions de funcionalitat, seguretat i habitabilitat
que garantiran les exigències bàsiques del CTE, en relació amb els requisits bàsics de la LOE, així com també donen 
resposta a la resta de normativa d’aplicació.
A continuació es defineixen els requisits generals a complimentar en el conjunt de l’edifici, que depenen de les seves 
característiques i ubicació, i que s’agrupen de la següent manera:  

• Funcionalitat
◦ Utilització
◦ Accessibilitat

• Seguretat
◦ Estructural
◦ en cas d’Incendi
◦ d’Utilització

• Habitabilitat
◦ Salubritat
◦ Protecció contra el soroll
◦ Estalvi d’energia
◦ Altres aspectes funcionals dels elements constructius o de les instal·lacions per un ús satisfactori de l’edifici.

En la Memòria Constructiva es defineixen els sistemes de l’edifici i es concreten els seus requisits específics i prestacions de
les solucions.
El criteris adoptats en actuacions d’edificis existents seran:

• Criteri 1: No empitjorament de les condicions existents
• Criteri 2: Flexibilitat: Solucions que permetin el major grau d’adequació possible.
• Criteri 3: La intervenció contemplarà mitjans específics per a la  resolució i reparació de danys.

MD 3.1 CONDICIONS DE FUNCIONALITAT DE L’EDIFICI

MD 3.1.1 Condicions funcionals relatives a l’ús

La intervenció de rehabilitació de coberta exterior no afecta ni empitjora  les condicions existents .

MD 3.1.2 Condicions funcionals relatives a l’accessibilitat

La intervenció de rehabilitació de coberta exterior no afecta ni empitjora  les condicions existents .

MD 3.2 SEGURETAT ESTRUCTURAL

MD 3.2.1 Sustentació de l'edifici: característiques del terreny

La intervenció de rehabilitació de coberta exterior no afecta ni empitjora  les condicions existents .

MD 3.2.2 Sistema estructural: bases de càlcul i accions

La intervenció de rehabilitació de coberta exterior no afecta ni empitjora  les condicions existents .

MD 3.3 SEGURETAT EN CAS D’INCENDI
La intervenció de rehabilitació de coberta no altera la distribució ni volum de l’edifici existent i seran d’aplicació les 
condicions de seguretat en cas d’incendi i les exigències bàsiques SI del CTE en el materials i solucions emprades en la 
zona d’intervenció.
Es relacionen els aspectes més importants i d’aplicació a l’intervenció objecte d’aquest projecte per a garantir la seguretat 
en cas d’incendi de l’edifici, ordenats per exigències bàsiques SI.

Condicions per a la intervenció de bombers i d’evacuació exterior de l’edifici

Tenint en compte que l’edifici té una alçada d’evacuació < 9 m, no li es d’aplicació l’exigència SI 5 Intervenció de bombers 
segons la secció SI 5 del DB SI .
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Condicions de resistència al foc de l’estructura

La resistència al foc de l’estructura serà com a mínim R-90 corresponent a edifici amb una alçada d’evacuació inferior a 15 
m. 
Les cobertes lleugeres objecte d’aquest projecte i els seus suports tindran una resistència mínima R-30.

Sectors d’incendi

L’edifici conforma un edifici diàfan i constitueix un únic sector d’incendi amb evacuació dels ocupants de forma segura i 
directa al carrer en les quatre façanes. El soterrani constituirà un sector d’incendi independent.

Reacció al foc dels materials

Els fals sostres que es col.locaràn en aquesta intervenció seran B-s3, d0

MD 3.4 SEGURETAT D’UTILITZACIÓ I ACCESSIBILITAT
La intervenció de rehabilitació de coberta exterior no afecta ni empitjora  les condicions existents .

MD 3.5 SALUBRITAT
La intervenció de rehabilitació de coberta exterior no afecta ni empitjora  les condicions existents .

MD 3.6 PROTECCIÓ CONTRA SOROLL
Tot i l’exempció d’aquesta normativa pel tipus d’intervenció ja que es tracta d’una rehabilitació parcial d’un edifici existent, 
amb les obres de rehabilitació es contempla millorar acústicament l’edifici.

MD 3.7 ESTALVI D’ENERGIA
Zona climàtica: C2
Classe d’higrometria dels espais: 3
Classificació dels espais:  espai d’ús públic
L’edifici objecte d’aquest projecte de rehabilitació de coberta contempla una renovació superior al 25% de la superfície 
envolvent, però donades les seves característiques d'utilització amb obertures de ventilació de forma permanent no es 
d’aplicació aquesta demanda.
Aquesta intervenció de rehabilitació de coberta exterior no afecta ni empitjora  les condicions existents .

MD 3.8 ALTRES REQUISITS DE L’EDIFICI

Ecoeficiència

Es tracta d’una rehabilitació parcial de l’edifici i per tant no està dintre de l’àmbit d’aquesta normativa.

MC MEMÒRIA CONSTRUCTIVA

MC 0 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS
Prèviament a la realització de la obra està prevista la realització dels següents treballs d’extracció i enderroc:

 Extracció de la coberta actual en la seva totalitat (zona inferior, zona superior de la lluerna i volum de dipòsits), 
conformada per placa ondulada de fibrociment amb amiant col·locada en dos capes amb reblert de llana de roca 
en l’espai entre plaques. Els treballs es realitzaran per empresa acreditada. 

 Enderroc de les passeres perimetrals i central de manteniment existents en la coberta conformades per volta 
manual ceràmica i paviment de rajola comuna. Inclosa la trapa actual de sortida a la coberta.

 Extracció de fusteries  existents en la zona perimetral de lluerna central. Fusteria de fusta fixa o semi-practicable de 
lames en diferents estats de conservació o anul·lada amb plafons de fusta. Inclòs visera de fibrociment amb amiant 
sense funció estructural aparent col·locada en la part superior les obertures. 

 Enderroc de canal de desguàs perimetral de la coberta conformat «in situ» amb morter hidraulic i acabat lateralment
amb teula ceràmica. Inclós desmuntatge de tub interior de fibrociment fins a la connexió vertical.

Els enderrocs previstos  queden representats en el plànol d’enderrocs.

MC 1 MODIFICACIONS QUE AFECTIN A LA ESTRUCTURA
En les obres de rehabilitació de coberta objecte d’aquest projecto no està prevista cap actuació que afecti a l’estructura 
existent.

MC 2 SISTEMES ENVOLVENTS I D’ACABATS EXTERIORS
Es garanteixen les diferents exigències bàsiques mitjançant el compliment dels DBs del CTE.
Els subsistemes que formen part de l’ envolvent exteriors seran únicament la nova coberta objecte d’intervenció. 
S’especifica la seva composició així com les seves característiques i prestacions segons els Documents Bàsics del CTE que
li siguin d’aplicació.

MC 2.1 Cobertes

En les obres de rehabilitació i millora de la coberta de l’edifici està previst la substitució de la coberta amb les següents 
característiques:

 Col·locació de nova coberta de panell «sandwich» e=50 mm amb nucli de poliuretà amb una Kmax=W/m2. Color 
símil teula ceràmica.

 Realització de nova passera de manteniment amb estructura metàl·lica conformada per perfils IPE-120 sobre peus 
de perfileria metàl·lica i amb baranes de protecció de perfileria metàl·lica amb passamà i sòcol continu. Inclosa la 
realització de la nova trapa de sortida a la coberta.

 Formació de congreny de vora en pendent amb formigó hidròfug armat.

MC 2.2 Façanes

Part cega de les façanes

En aquesta intervenció de rehabilitació i millora de la coberta està previst la intervenció en els paraments verticals de la 
lluerna central de la coberta de petites dimensions.
El tancament existent de 30 cm de gruix de paret de maó massís es revestirà amb un tractament tipus SATE de 5 cm de 
gruix. Compost per panell d’escuma rígida EPS de poliestirè expandit i un acabat amb revoc tipus mono-capa de color 
crema igual al cromatisme existent.
Les façanes tindran un grau d’impermeabilitat  3 (edifici en zona eòlica C , altura de l’edifici <15m i zona pluviomètrica III).
 Gruix total 35 cm

Composició Gruix (cm)
Morter de revoc 1.5 mm.

EPS Panell de poliestirè expandit (0,036 W/mK) 5

Paret de maó massís 30

Obertures de les façanes

En aquesta zona està prevista la substitució de fusteries amb finestres de perfileria d’alumini amb lames mecanitzades 
connectades a central d’alarma d’incendis actuant com a exutoris.
Es mantindrà els cromatismes existents i tota la perfileria serà de color marró RAL 8017.

MC 3 SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D’ACABATS INTERIORS
En les obres de rehabilitació de coberta objecte d’aquest projecto no està prevista cap actuació que afecti a la 
compartimentació interior de l’edifici.
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MC 4 SISTEMES D’ACABATS
Els acabats de la intervenció seran:

• Col·locació de cel ras inferior aïllant amb fibres de fusta.
• Sanejat i pintat de les encavallades  l’estructura existents amb pintura ignífuga, acabat amb pintura al l’esmalt 

respectant els cromatismes existents.

MC 5 SISTEMA DE CONDICIONAMENT , INSTAL·LACIONS I SERVEIS
El solar disposa de les infraestructures dels serveis d’aigua, electricitat, i clavegueram.
En les obres de rehabilitació de coberta objecte d’aquest projecte no està prevista cap actuació que afecti a las 
instal·lacions i serveis existents exceptuant una intervenció puntual en la recollida de les aigües pluvials de la coberta

Evacuació d’aigües pluvials
Està prevista la realització d’una nova canal de recollida d’aigües exterior en la coberta amb canaló de zinc inclòs la 
substitució de la connexió fins a la xarxa vertical interior existent.

Signat a CANET DE MAR, divendres, 18 de maig de 2018.

Promotor

Ajuntament de Canet de Mar

Arquitecte
Guillem Gonzàlez Segura

BASEDOS PROFESSIONAL D'ARQUITECTURA S.L.P.

MN. NORMATIVA APLICABLE

MN 1 Edificació
Relació de la normativa d'edificació d'aplicació al projecte i que s'ha tingut en compte en el desenvolupament del mateix, per
a la justificació dels requisits bàsics de l'edificació.

Àmbit general
Ley de Ordenación de la Edificación.   
Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: llei 52/2002,(BOE 31/12/02) Modificada pels 
Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art. 105
Codi Tècnic de l’Edificació
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 
23/10/2007) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)
Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación
D 462/71 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85)
Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación
O. 9/6/71 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 
24/7/91)
Libro de Ordenes y visitas 
D 461/1997, de 11 de març
Certificado final de dirección de obras
D. 462/71 (BOE: 24/3/71)

Signat  a CANET DE MAR, el divendres, 18 de maig de 2018.

Guillem Gonzàlez Segura
Arquitecte

Col·legiat 28.446/7 pel Col·legi d'Arquitectes de Catalunya
BASEDOS PROFESSIONAL D'ARQUITECTURA S.L.P.
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II.DOCUMENTACIÓ ECONÒMICA
S'adjunta la següent documentació econòmica:

ÍNDEX DE DOCUMENTACIÓ ECONÒMICA
RESUM DE PRESSUPOST..............................................................................................................................................................9

RESUM DE PRESSUPOST EN PERCENTATGE.......................................................................................................................9
ÚLTIM FULL....................................................................................................................................................................................10
AMIDAMENT DETALLAT................................................................................................................................................................11
PRESSUPOST................................................................................................................................................................................18
QUADRE DE PREUS 1...................................................................................................................................................................21
QUADRE DE PREUS 2...................................................................................................................................................................25
JUSTIFICACIÓ DE PREUS DE PARTIDES....................................................................................................................................35
PLANIFICACIÓ D'EXECUCIÓ.........................................................................................................................................................68
ESTUDI D'EXECUCIÓ PER FASES................................................................................................................................................68

RESUM DE PRESSUPOST PER FASES..................................................................................................................................68
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RESUM DE PRESSUPOST
RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  DESMUNTATGES I ENDERROCS 30.191,86

Capítol 01.02  COBERTES I ESTRUCTURES AUXIILIARS 86.425,95

Capítol 01.03  AILLAMENTS I REVESTIMENTS 70.061,25

Capítol 01.04  SISTEMES DE VENTILACIÓ 10.123,75

Capítol 01.05  DESPESES INDIRECTES I TREBALLS PREVIS 1.339,07

Capítol 01.06  SEGURETAT I SALUT 21.212,91

Obra 01 Pressupost 1248V10 219.354,79

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
219.354,79

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 1248V10 219.354,79

219.354,79

RESUM DE PRESSUPOST EN PERCENTATGE
RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol %
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  DESMUNTATGES I ENDERROCS 13,76

Capítol 01.02  COBERTES I ESTRUCTURES AUXIILIARS 39,40

Capítol 01.03  AILLAMENTS I REVESTIMENTS 31,94

Capítol 01.04  SISTEMES DE VENTILACIÓ 4,62

Capítol 01.05  DESPESES INDIRECTES I TREBALLS PREVIS 0,61

Capítol 01.06  SEGURETAT I SALUT 9,67

Obra 01 Pressupost 1248V10 100,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
100,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra %
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 1248V10 100,00

100,00



Projecte Bàsic i d'Execució

Projecte de Rehabilitació de la coberta del MERCAT MUNICIPAL de CANET DE MAR

client: Ajuntament de Canet de Mar

pàg.10 de 206 18 de maig de 2018

ÚLTIM FULL

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL............................................................................. 219.354,79

6 % Benefici Industrial SOBRE 219.354,79........................................................................... 13.161,29

13 % Despeses Generals SOBRE 219.354,79...................................................................... 28.516,12

Subtotal 261.032,20

21 % IVA SOBRE 261.032,20................................................................................................. 54.816,76

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 315.848,96€315.848,96

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( TRES-CENTS QUINZE MIL VUIT-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS )

Signat a CANET DE MAR, el divendres, 18 de maig de 2018.

Promotor

Ajuntament de Canet de Mar

Arquitecte
GuillemGonzàlez Segura

BASEDOS PROFESSIONAL D'ARQUITECTURA S.L.P.

EL CONSTRUCTOR



Projecte Bàsic i d'Execució

Projecte de Rehabilitació de la coberta del MERCAT MUNICIPAL de CANET DE MAR

client: Ajuntament de Canet de Mar

pàg.11 de 206 18 de maig de 2018

AMIDAMENT DETALLAT
AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 1248V10
Capítol 01  DESMUNTATGES I ENDERROCS

1 K2153120 m2 Enderroc complet de coberta inclinada, de plaques conformades, amb mitjans manuals, neteja i aplec del
material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmusa

1 superficie en proj.horitzontal T
2 COBERTA DIPÒSIT 19,670 19,670 C#*D#*E#*F#
3 COBERTA BADALOT 175,420 175,420 C#*D#*E#*F#
4 COBERTA INFERIOR 1.034,830 1.034,830 C#*D#*E#*F#
5 5% per mermes i projeccions P 5,000 61,496 PERORIGEN(

G1:G4,C5)

TOTAL AMIDAMENT 1.291,416

2 I2R540S1 m2 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de
capacitat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmusa

1 superficie en proj.horitzontal T
2 COBERTA DIPÒSIT 19,670 19,670 C#*D#*E#*F#
3 COBERTA BADALOT 175,420 175,420 C#*D#*E#*F#
4 COBERTA INFERIOR 1.034,830 1.034,830 C#*D#*E#*F#
5 5% per mermes i projeccions P 5,000 61,496 PERORIGEN(

G1:G4,C5)

TOTAL AMIDAMENT 1.291,416

3 H2RA7FD0 kg Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de fibrociment perillosos amb una densitat 0,9 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170605* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002), per a seguretat i salut

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmusa

1 superficie en proj.horitzontal T
2 repercusió 12kg/m² x 2 plaques T
3 COBERTA DIPÒSIT 19,670 12,000 2,000 472,080 C#*D#*E#*F#
4 COBERTA BADALOT 175,420 12,000 2,000 4.210,080 C#*D#*E#*F#
5 COBERTA INFERIOR 1.034,830 12,000 2,000 24.835,920 C#*D#*E#*F#
6 5% per mermes i projeccions P 5,000 1.475,904 PERORIGEN(

G1:G5,C6)

TOTAL AMIDAMENT 30.993,984

4 K21A1011 u Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmusa

1 façana N (c/Mercat) 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
2 façana S (c/Pubilles) 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 façana E (Riera Buscarons) 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
4 façana O (c/Pubilles) 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
5 portella accés dipòsit 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,000

5 K2148L24 m2 Enderroc de volta de ceràmica, de dos gruixos, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

AMIDAMENTS Pàg.: 2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmusa

1 passeres de maó T
2 accés trapa 9,320 0,850 7,922 C#*D#*E#*F#
3 façana N (c/Mercat) 14,200 0,850 12,070 C#*D#*E#*F#
4 façana S (c/Pubilles) 10,770 0,850 9,155 C#*D#*E#*F#
5 façana E (Riera Buscarons) 15,790 0,850 13,422 C#*D#*E#*F#
6 façana O (c/Pubilles) 15,860 0,850 13,481 C#*D#*E#*F#
7 lateral DIPÒSIT 4,680 0,700 3,276 C#*D#*E#*F#
8 mermes i desajustos P 5,000 2,966 PERORIGEN(

G1:G7,C8)

TOTAL AMIDAMENT 62,292

6 K2148N01 m3 Enderroc de reblert de volta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor inclós
paviment de rasilla

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmusa

1 buidat voltes gruix ~30cm T
2 accés trapa 9,320 0,850 0,300 2,377 C#*D#*E#*F#
3 façana N (c/Mercat) 14,200 0,850 0,300 3,621 C#*D#*E#*F#
4 façana S (c/Pubilles) 10,770 0,850 0,300 2,746 C#*D#*E#*F#
5 façana E (Riera Buscarons) 15,790 0,850 0,300 4,026 C#*D#*E#*F#
6 façana O (c/Pubilles) 15,860 0,850 0,300 4,044 C#*D#*E#*F#
7 lateral DIPÒSIT 4,680 0,700 0,300 0,983 C#*D#*E#*F#
8 Esponjament P 20,000 3,559 PERORIGEN(

G1:G7,C8)

TOTAL AMIDAMENT 21,356

7 K2148251 m3 Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmusa

1 enderroc coronament 0.064m²/m T
2 FAÇANA EXTERIOR T
3 façana N (c/Mercat) 36,870 0,064 2,360 C#*D#*E#*F#
4 façana S (c/Pubilles) 27,980 0,064 1,791 C#*D#*E#*F#
5 façana E (Riera Buscarons) 38,160 0,064 2,442 C#*D#*E#*F#
6 façana O (c/Pubilles) 36,740 0,064 2,351 C#*D#*E#*F#
7 PASSOS NOUS BAIXANTS T
8 cantonades 4,000 0,200 0,200 0,550
9 accés façana N (c/Mercat) 5,000 0,200 0,200 0,550

10 accés façana S (c/Pubilles) 4,000 0,200 0,200 0,550
11 accés façana E (Riera Buscarons) 6,000 0,200 0,200 0,550
12 accés façana O (c/Pubilles) 6,000 0,200 0,200 0,550
13 Esponjament P 20,000 1,789

TOTAL AMIDAMENT 10,733

8 K21D3611 m Enderroc de xemeneia superficial de tub de fibrociment de diàmetre fins a 50 cm, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmusa

1 desenvolupament considerat de
L=1.2m

T

2 cantonades 4,000 1,200 4,800 C#*D#*E#*F#
3 accés façana N (c/Mercat) 1,000 1,200 1,200 C#*D#*E#*F#
4 accés façana S (c/Pubilles) 1,000 1,200 1,200 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 3

5 accés façana E (Riera Buscarons) 1,000 1,200 1,200 C#*D#*E#*F#
6 accés façana O (c/Pubilles) 1,000 1,200 1,200 C#*D#*E#*F#
0 mermes i ajustos P 5,000 0,480 PERORIGEN(

G1:G6,C7)

TOTAL AMIDAMENT 10,080

Obra 01 PRESSUPOST 1248V10
Capítol 02  COBERTES I ESTRUCTURES AUXIILIARS

1 E535C625 m2 Coberta amb plaques formades per dues planxes d'acer amb aillament de poliuretà, amb un gruix total de 50
mm, amb la cara exterior grecada color estàndard, diferent del blanc i la cara interior llisa, gruix de les planxes
(ext/int) 0,6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat amb nervi, amb fixació oculta amb tapajunts, amb un pendent
de 0 a 30%

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 superficie en proj.horitzontal T
2 COBERTA DIPÒSIT 19,600 19,600 C#*D#*E#*F#
3 COBERTA BADALOT 105,420 105,420 C#*D#*E#*F#
4 COBERTA INFERIOR 1.034,830 1.034,830 C#*D#*E#*F#
5 5% per mermes i projeccions P 5,000 61,496 PERORIGEN(

G1:G4,C5)

TOTAL AMIDAMENT 1.291,416

2 E5ZJU001 m Canal exterior de secció rectangular, de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix i 65 cm de desenvolupament, com
a màxim, col·locada amb peces especials i connectada al baixant

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 COBERTA INFERIOR T
2 façana N (c/Mercat) 30,210 30,210 C#*D#*E#*F#
3 façana S (c/Pubilles) 28,250 28,250 C#*D#*E#*F#
4 façana E (Riera Buscarons) 38,400 38,400 C#*D#*E#*F#
5 façana O (c/Pubilles) 30,040 30,040 C#*D#*E#*F#
6 mermes i ajustos P 5,000 0,049 PERORIGEN(

G1:G5,C6)

TOTAL AMIDAMENT 148,019

3 ED14U020 m Baixant de tub de planxa de zinc de D 80 mm i d'1 mm de gruix, incloses les peces especials i fixat
mecàmicament amb brides

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 desenvolupament considerat de
L=1.5m

T

2 cantonades 4,000 1,500 6,000 C#*D#*E#*F#
3 accés façana N (c/Mercat) 1,000 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#
4 accés façana S (c/Pubilles) 1,000 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#
5 accés façana E (Riera Buscarons) 1,000 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#
6 accés façana O (c/Pubilles) 1,000 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#
0 mermes i ajustos P 5,000 0,600 PERORIGEN(

G1:G6,C7)

TOTAL AMIDAMENT 12,600

4 E54ZV163 m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0.6 mm de gruix, 60 cm de desenvolupament, com a
màxim, amb 3 plecs, per a carener, col·locat amb fixacions mecàniques, amb perfils conformats d' estanquitat

AMIDAMENTS Pàg.: 4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 COBERTA INFERIOR T
2 façana N (c/Mercat) 10,160 10,160 C#*D#*E#*F#
3 façana O (c/Pubilles) 15,040 15,040 C#*D#*E#*F#
4 façana S (c/Pubilles) 14,300 14,300 C#*D#*E#*F#
5 façana E (Riera Buscarons) 13,800 13,800 C#*D#*E#*F#
6 COBERTA BADALOT T
0 carener central 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
8 façana N (c/Mercat) 9,090 9,090 C#*D#*E#*F#
9 façana O (c/Pubilles) 8,330 8,330 C#*D#*E#*F#

10 façana S (c/Pubilles) 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
11 façana E (Riera Buscarons) 6,680 6,680 C#*D#*E#*F#
12 COBERTA DIPÒSIT T
13 façana N (c/Mercat) 3,080 3,080 C#*D#*E#*F#
14 façana O (c/Pubilles) 3,240 3,240 C#*D#*E#*F#
15 façana S (c/Pubilles) 3,210 3,210 C#*D#*E#*F#
16 façana E (Riera Buscarons) 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
10 mermes i ajustos P 5,000 5,242

TOTAL AMIDAMENT 110,082

5 E54ZS06K m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gruix, 60 cm de desenvolupament, com a
màxim, amb 5 plecs, per a canaló exterior, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 COBERTA INFERIOR T
2 façana N (c/Mercat) 30,210 30,210 C#*D#*E#*F#
3 façana S (c/Pubilles) 28,250 28,250 C#*D#*E#*F#
4 façana E (Riera Buscarons) 38,400 38,400 C#*D#*E#*F#
5 façana O (c/Pubilles) 30,040 30,040 C#*D#*E#*F#
6 mermes i ajustos P 5,000 0,049 PERORIGEN(

G1:G5,C6)

TOTAL AMIDAMENT 148,019

6 E54ZS333 m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0.6 mm de gruix, 30 cm de desenvolupament, com a
màxim, amb 3 plecs, per a vora lliure, col·locat amb fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 COBERTA BADALOT T
2 façana N (c/Mercat) 14,200 14,200 C#*D#*E#*F#
3 façana S (c/Pubilles) 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
4 façana E (Riera Buscarons) 15,090 15,090 C#*D#*E#*F#
5 façana O (c/Pubilles) 15,800 15,800 C#*D#*E#*F#
6 COBERTA DIPÒSIT T
0 façana N (c/Mercat) 4,010 4,010 C#*D#*E#*F#
8 façana S (c/Pubilles) 4,680 4,680 C#*D#*E#*F#
9 façana E (Riera Buscarons) 4,100 4,100 C#*D#*E#*F#

10 façana O (c/Pubilles) 4,290 4,290 C#*D#*E#*F#
11 mermes i ajustos P 5,000 3,021

TOTAL AMIDAMENT 78,131

0 E54ZV233 m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0.6 mm de gruix, 30 cm de desenvolupament, com a
màxim, amb 3 plecs, per a minvell, col·locat amb fixacions mecàniques, amb perfils conformats d' estanquitat, i
segellat
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 BADALOT T
2 façana N (c/Mercat) 10,800 10,800 C#*D#*E#*F#
3 façana S (c/Pubilles) 10,500 10,500 C#*D#*E#*F#
4 façana E (Riera Buscarons) 15,490 15,490 C#*D#*E#*F#
5 façana O (c/Pubilles) 15,560 15,560 C#*D#*E#*F#
6 DIPÒSIT T
0 façana N (c/Mercat) 4,410 4,410 C#*D#*E#*F#
8 façana E (Riera Buscarons) 3,800 3,800 C#*D#*E#*F#
9 mermes i ajustos P 5,000 3,382 PERORIGEN(

G1:G8,C9)

TOTAL AMIDAMENT 71,012

8 KB122NBM m Barana d'acer galvanitzat, amb passamà, travesser inferior i superior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada
15 cm, de 100 a 120 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 BARANA PROTECCIÓ TRAPA
ACCÉS

T

2 façana 1,000 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#
3 laterals 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,500

9 KQN2Z002 m Passera metàl·lica de manteniment de coberta recta, de 0,6 m d'amplària, amb 2 suports amb perfils d'acer
laminat IPN 120 separats del pla de coberta, plataforma de planxa metàl·lica amb relleu antilliscant conformada
amb plecs frontals i posteriors, de 2 mm de gruix, o religa, soldats superiorment als perfils i barana metàl·lica
d'acer amb tub superior de 42 mm de diàmetre, 3 barres de 12 mm de diàmetre i muntants de secció
rectangular 50x10 mm soldats lateralment als perfils, amb acabat lacat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 accés trapa 9,320 9,320 C#*D#*E#*F#
2 façana N (c/Mercat) 14,200 14,200 C#*D#*E#*F#
3 façana S (c/Pubilles) 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
4 façana E (Riera Buscarons) 15,090 15,090 C#*D#*E#*F#
5 façana O (c/Pubilles) 15,860 15,860 C#*D#*E#*F#
6 lateral DIPÒSIT 4,680 4,680 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,620

10 4A2T201E u Trapa practicable de planxa d'acer d'accés a coberta de 120x60 cm de planxa d'acer galvanitzat i frontisses,
maneta, pany, clau i escala plegable d'alumini, no inclou formació de forat i bastida

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Trapa accés a la coberta 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Trapa d'accés al dipòsit 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

11 K4ZWMB01 u Ancoratge amb tac químic de 12 mm de diàmetre amb cargol, volandera i femella, sobre suport de fàbrica de
maó massís

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ANCORATGES CORONAMENT 1c/m T
2 façana N (c/Mercat) 36,800 36,800 C#*D#*E#*F#
3 façana S (c/Pubilles) 20,980 20,980 C#*D#*E#*F#
4 façana E (Riera Buscarons) 38,160 38,160 C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS Pàg.: 6

5 façana O (c/Pubilles) 36,040 36,040 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 139,750

12 4458116Z m3 Cèrcol de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 6 m2/m3, formigó HA-25/B/10/I abocat amb
bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 80 kg/m3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 nou coronament 0.105m³/m T
2 façana N (c/Mercat) 36,800 0,105 3,801 C#*D#*E#*F#
3 façana S (c/Pubilles) 20,980 0,105 2,938 C#*D#*E#*F#
4 façana E (Riera Buscarons) 38,160 0,105 4,000 C#*D#*E#*F#
5 façana O (c/Pubilles) 36,040 0,105 3,858 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,674

Obra 01 PRESSUPOST 1248V10
Capítol 03  AILLAMENTS I REVESTIMENTS

1 481R1625 m2 Reparació superficial de parament arrebossat vertical exterior, amb arrencada i repicat de revestiments
arrebossat existent, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor, a una alçària >3 m,
arrebossat a bona vista amb morter sense additius, mixt 1:2:10 elaborat a l'obra, amb acabat remolinat i pintat a
la calç, amb 2 mans

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 perímetre complert badalot T
2 façana N (c/Mercat) 10,800 1,220 21,801 C#*D#*E#*F#
3 façana S (c/Pubilles) 10,500 1,220 12,810 C#*D#*E#*F#
4 façana E (Riera Buscarons) 15,490 1,220 18,898 C#*D#*E#*F#
5 façana O (c/Pubilles) 15,560 1,220 18,983 C#*D#*E#*F#
6 finestres: mimbells I escopidors1,6x0,6 T
0 façana N (c/Mercat) 5,000 4,400 0,200 4,400 C#*D#*E#*F#
8 façana S (c/Pubilles) 4,000 4,400 0,200 3,520 C#*D#*E#*F#
9 façana E (Riera Buscarons) 6,000 4,400 0,200 5,280 C#*D#*E#*F#

10 façana O (c/Pubilles) 6,000 4,400 0,200 5,280 C#*D#*E#*F#
11 finestres: substracció buits T
12 façana N (c/Mercat) 5,000 1,600 0,600 -1 -4,800 C#*D#*E#*F#
13 façana S (c/Pubilles) 4,000 1,600 0,600 -1 -3,840 C#*D#*E#*F#
14 façana E (Riera Buscarons) 6,000 1,600 0,600 -1 -5,060 C#*D#*E#*F#
15 façana O (c/Pubilles) 6,000 1,600 0,600 -1 -5,060 C#*D#*E#*F#
16 DIPÒSIT (alçada promig 1,35m) T
10 façana N (c/Mercat) 4,410 1,350 5,954 C#*D#*E#*F#
18 façana S (c/Pubilles) 4,380 1,350 5,913 C#*D#*E#*F#
19 façana E (Riera Buscarons) 3,800 1,350 5,130 C#*D#*E#*F#
20 façana O (c/Pubilles) 3,990 1,350 5,380 C#*D#*E#*F#
21 mermes i ajustos P 5,000 4,660

TOTAL AMIDAMENT 97,856

2 10CDI051 m2 Sistema d'aïllament tèrmic per l'exterior (SATE) amb aïllament exterior per a suport de revestiment prim, amb
placa de suro aglomerat (ICB) per a aïllaments, de densitat 110 kg/m3, de 50 mm de gruix i amb cantell recte,
fixada mecànicament amb morter de ciment per a ús corrent (GP) i tac i suport de niló, i revestida amb morter
de ciment per a ús corrent (GP) amb malla de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 4x4 mm, amb un
pes mínim de 160 g/m2 embeguda, acabat exteriorment amb arrebossat amb morter monocapa (OC) de
ciment, de designació CSIII-W2, segons la norma UNE-EN 998-1, col·locat manualment i acabat llis, amb part
proporcional de protecció d'aresta amb cantonera d'alumini de 5 mm de gruix i 25 mm de desenvolupament. No
inclou la preparació del suport. B2+R3 segons CTE/DB-HS
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 perímetre complert badalot T
2 façana N (c/Mercat) 10,800 1,220 21,801 C#*D#*E#*F#
3 façana S (c/Pubilles) 10,500 1,220 12,810 C#*D#*E#*F#
4 façana E (Riera Buscarons) 15,490 1,220 18,898 C#*D#*E#*F#
5 façana O (c/Pubilles) 15,560 1,220 18,983 C#*D#*E#*F#
6 finestres: mimbells I escopidors1,6x0,6 T
0 façana N (c/Mercat) 5,000 4,400 0,200 4,400 C#*D#*E#*F#
8 façana S (c/Pubilles) 4,000 4,400 0,200 3,520 C#*D#*E#*F#
9 façana E (Riera Buscarons) 6,000 4,400 0,200 5,280 C#*D#*E#*F#

10 façana O (c/Pubilles) 6,000 4,400 0,200 5,280 C#*D#*E#*F#
11 finestres: substracció buits T
12 façana N (c/Mercat) 5,000 1,600 0,600 -1 -4,800 C#*D#*E#*F#
13 façana S (c/Pubilles) 4,000 1,600 0,600 -1 -3,840 C#*D#*E#*F#
14 façana E (Riera Buscarons) 6,000 1,600 0,600 -1 -5,060 C#*D#*E#*F#
15 façana O (c/Pubilles) 6,000 1,600 0,600 -1 -5,060 C#*D#*E#*F#
16 mermes i ajustos P 5,000 3,541

TOTAL AMIDAMENT 74,353

3 K898DFM0 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat de potassa amb acabat llis, i pigments, amb
una capa de fons d'imprimació neutralitzadora, una d'imprimació fixadora i dues d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 DIPÒSIT (alçada promig 1,35m) T
2 façana N (c/Mercat) 4,410 1,350 5,954 C#*D#*E#*F#
3 façana S (c/Pubilles) 4,380 1,350 5,913 C#*D#*E#*F#
4 façana E (Riera Buscarons) 3,800 1,350 5,130 C#*D#*E#*F#
5 façana O (c/Pubilles) 3,990 1,350 5,380 C#*D#*E#*F#
6 mermes i ajustos P 5,000 1,119 PERORIGEN(

G1:G5,C6)

TOTAL AMIDAMENT 23,503

4 E84HU080 m2 Cel ras de tauler de partícules de fusta aglomerades amb ciment Portland (CPB) de 10mm de gruix sobre
perfils d'acer galvanitzat tipus omega, de 0,6 mm de gruix i 00 mm d'amplada, fixats directament al sostre cada
0,8 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 superfície inclou estructura existent T
2 COBERTA DIPÒSIT 12,500 12,500 C#*D#*E#*F#
3 COBERTA BADALOT 156,020 156,020 C#*D#*E#*F#
4 COBERTA INFERIOR 951,000 951,000 C#*D#*E#*F#
5 mermes i ajustos P 5,000 56,011 PERORIGEN(

G1:G4,C5)

TOTAL AMIDAMENT 1.176,231

5 K894G009 m2 Pintat de biga composta de perfils d'acer amb pintura sintètica, amb dues capes de pintura zinc i dues d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AMIDAMENT DETALLAT DE
PERFILERIA GENERAT CAD

T

2 Perfils Compostos(area 0,92m²/m) 420,010 0,920 386,409 C#*D#*E#*F#
3 Perfils Simples(area 0,4m²/m) 1.221,640 0,400 488,656 C#*D#*E#*F#
4 mermes i ajustos P 5,000 43,053 PERORIGEN(

G1:G3,C4)

AMIDAMENTS Pàg.: 8

TOTAL AMIDAMENT 918,818

Obra 01 PRESSUPOST 1248V10
Capítol 04  SISTEMES DE VENTILACIÓ

1 EAVSD8D5 m2 Persiana replegable horitzontal, tipus veneciana, per a un buit d'obra de 250 cm d'alçària com a màxim i de 150
a 175 cm d'amplària, de lamel·les orientables autoportants de 100 mm d'amplària d'alumini lacat amb pintures
de polièster-poliamida termoendurides al forn amb accionament motoritzat, col·locada amb fixacions
mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 finestres T
2 façana N (c/Mercat) 5,000 1,600 0,600 4,800 C#*D#*E#*F#
3 façana S (c/Pubilles) 4,000 1,600 0,600 3,840 C#*D#*E#*F#
4 façana E (Riera Buscarons) 6,000 1,600 0,600 5,760 C#*D#*E#*F#
5 façana O (c/Pubilles) 6,000 1,600 0,600 5,760 C#*D#*E#*F#
6 mermes i ajustos P 5,000 1,008 PERORIGEN(

G1:G5,C6)

TOTAL AMIDAMENT 21,168

2 EM121106 u Central de detecció d'incendis convencional per a 1 zona, amb doble alimentació, amb funcions d'autoanàlisi
automàtic amb indicador d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova d'alarma, i muntada a
la paret

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 GM112120 u Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-7, amb base de
superfície, muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

4 EAWZ12A2 u Quadre elèctric de maniobres per a automatismes de tancaments, de plàstic, connectat i muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 EAWZPA00 u Emissor de radiocomandament amb pila de 12 v

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 1M91UDCA u Parallamps amb dispositiu d'encebament electrònic, muntat en una antena de 6 m d'alçària, amb un radi d'acció
de 80 m per a un nivell de protecció tipus I, muntat sobre sòcol, amb baixant amb cable de 30 m cable,
comptador de llamps, protecció amb tub de pvc i protecció final de 2 m amb tub d'acer galvanitzat, pica de
connexió a terra i punt de comprovació de terres, segons CTE-DB SU 8

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 1248V10
Capítol 05  DESPESES INDIRECTES I TREBALLS PREVIS

1 EY011A1A m Obertura de regata en paret de maçoneria, amb mitjans manuals i tapada amb morter de ciment 1:4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 formació de regates per encastar
mimbells

T
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AMIDAMENTS Pàg.: 9

2 BADALOT T
3 façana N (c/Mercat) 17,870 17,870 C#*D#*E#*F#
4 façana S (c/Pubilles) 10,500 10,500 C#*D#*E#*F#
5 façana E (Riera Buscarons) 15,490 15,490 C#*D#*E#*F#
6 façana O (c/Pubilles) 15,560 15,560 C#*D#*E#*F#
7 DIPÒSIT T
8 façana N (c/Mercat) 4,410 4,410 C#*D#*E#*F#
9 façana E (Riera Buscarons) 3,800 3,800 C#*D#*E#*F#

10 mermes i ajustos P 5,000 3,382 PERORIGEN(
G1:G9,C10)

TOTAL AMIDAMENT 71,012

2 4894223Z u Sanejament de biga ancastada amb oxidació a l'entrega amb el mur, amb raspallat manual fins a un grau de
preparació St 2, repicat perimetral del parament al voltant de la biga, junt de dilatació de 2 cm de gruix, pintat
de la biga amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 d'acabat a l'esmalt sintètic, i segellat del junt perimetral
amb cordó de massilla de silicona neutra aplicada amb pistola manual, prèvia imprimació específica

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 afectació arbitrària del 30% dels
empotraments en façana per l'interior

T

2 façana N (c/Mercat) 8,000 0,300 2,400 C#*D#*E#*F#
3 façana S (c/Pubilles) 6,000 0,300 1,800 C#*D#*E#*F#
4 façana E (Riera Buscarons) 8,000 0,300 2,400 C#*D#*E#*F#
5 façana O (c/Pubilles) 8,000 0,300 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

Obra 01 PRESSUPOST 1248V10
Capítol 06  SEGURETAT I SALUT
Capítol (1) 01  IMPLANTACIÓ D'OBRA

1 HBC1GFJ1 u Luminaria con lámpara intermitente color ámbar con energía de batería de 12 V y con el desmontaje incluido

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 HBBAA005 u Señal de prohibición, normalizada con pictograma negro sobre fondo blanco, de forma circular con bordes y
banda transversal descendente de izquierda a derecha a 45°, en color rojo, diámetro 29 cm, con cartel
explicativo rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada y con el desmontage incluido

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 HBBAB115 u Señal de obligación, normalizada con pictograma blanco sobre fondo azul, de forma circular con bordes en
color blanco, diámetro 29 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada y con el
desmontage incluido

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 HBB11251 u Placa con pintura reflectante circular de 60 cm de diámetro, para señales de tráfico, fijada y con el desmontaje
incluido

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5 HBB11111 u Placa con pintura reflectante triangular de 70 cm de lado, para señales de tráfico, fijada y con el desmontaje
incluido

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

AMIDAMENTS Pàg.: 10

6 HBC1KJ00 m Valla móvil metálica de 2,5 m de longitud y 1 m de altura y con el desmontaje incluido

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

7 H152U000 m Valla de advertencia o balizamiento de 1 m de altura con malla de polietileno naranja, fijada a 1 m del perímetro
del forjado con soportes de acero alojados con agujeros al forjado

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

8 H6AA2111 m Valla móvil, de 2 m de altura, de acero galvanizado, con malla electrosoldada de 90x150 mm y de 4,5 y 3,5 mm
de D, marco de 3,5x2 m de tubo de 40 mm de D, fijado a pies prefabricados de hormigón, y con el desmontaje
incluido

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

Obra 01 PRESSUPOST 1248V10
Capítol 06  SEGURETAT I SALUT
Capítol (1) 02  EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un peso máximo de 400 g, homologado
según UNE-EN 812

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

2 H1421110 u Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor transparente y tratamiento contra
el empañamiento, homologadas según UNE-EN 167 y UNE-EN 168

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

3 H1424340 u Gafas de seguridad herméticas para esmerilar, con montura de cazoleta de policarbonato con respiradores y
apoyo nasal, adaptables con cinta elástica, con visores circulares de 50 mm de D roscados en la montura,
homologadas según UNE-EN 167 y UNE-EN 168

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

4 H1432012 u Protector auditivo de auricular, acoplado a la cabeza con arnés y orejeras antiruido, homologado según
UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

5 H1441201 u Mascarilla autofiltrante contra polvillo y vapores tóxicos, homologada según UNE-EN 405

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

6 H1451110 u Par de guantes para uso general, con palma, nudillos, uñas y dedos índice y pulgar de piel, dorso de la mano y
manguito de algodón, forro interior, y sujeción elástica en la muñeca

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

7 H1455710 u Par de guantes de alta resistencia al corte y a la abrasión para ferrallista, con dedos y palma de caucho rugoso
sobre soporte de algodón, y sujeción elástica en la muñeca, homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

8 H1461110 u Par de botas de agua de PVC de caña alta, con suela antideslizante y forradas de nylon lavable, homologadas
según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347
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AMIDAMENTS Pàg.: 11

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

9 H1462241 u Par de botas de seguridad resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada suela
antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para el talón, lengüeta de fuelle, de desprendimiento rápido,
con puntera metálica

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

10 H1473203 u Cinturón de seguridad de sujeción, suspensión y anticaída, clases A, B y C, de poliéster y herraje estampado,
con arneses de sujeción para el tronco y para las extremidades inferiores, homologado según CE

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 H147RA00 m Cuerda de poliamida de alta tenacidad, de 16 mm de diámetro, para sirga de cinturón de seguridad

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

12 H147N000 u Faja de protección dorsolumbar

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

13 H1481131 u Mono de trabajo, de poliéster y algodón, con bolsillos exteriores

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

14 H1487350 u Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para edificación, de PVC soldado de 0,3 mm de espesor,
homologado según UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

15 H1488580 u Delantal para soldador, de serraje, homologado según UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 y UNE-EN 348

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

16 H142AC60 u Pantalla facial para soldadura eléctrica, con marco abatible de mano y soporte de poliéster reforzado con fibra
de vidrio vulcanizada de 1,35 mm de espesor, con visor inactínico semioscuro con protección DIN 12,
homologada según UNE-EN 175

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

17 H1423230 u Gafas de seguridad para corte oxiacetilénico, con montura universal de varilla de acero recubierta de PVC, con
visores circulares de 50 mm de D oscuros de color DIN 5, homologadas según UNE-EN 175 y UNE-EN 169

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

18 H1459630 u Par de guantes para soldador, con palma de piel, forro interior de algodón, y manga larga de serraje forrada de
dril fuerte, homologados según UNE-EN 407 y UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

19 HBBAE001 u Rótulo adhesivo ( MIE-RAT.10 ) de maniobra para cuadro o pupitre de control eléctrico, adherido

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 1248V10
Capítol 06  SEGURETAT I SALUT
Capítol (1) 03  EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

AMIDAMENTS Pàg.: 12

1 H1510001 m2 Protección horizontal bajo el encofrado de forjados con red de hilo trenzado de poliamida no regenerada, de
tenacidad alta, de 4mm de diámetro y 80x80 mm de paso de malla, con cuerda perimetral de poliamida de 12
mm de diámetro atada a la red, unida a la estructura de sopandas del encofrado mediante ganchos metálicos
cada metro, con el desmontaje incluido

AMIDAMENT DIRECTE 1.220,000

2 H1523231 m Barandilla de protección en el perímetro del forjado, de altura 1 m con travesaño superior e intermedio de tubo
metálico de 2,3´´, zócalo de tabla de madera, fijada con soportes de montante metálico con mordaza para el
forjado y con el desmontaje incluido

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 H152J105 m Cable fiador para el cinturón de seguridad, fijado en anclajes de servicio y con el desmontaje incluido

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 H151AJ01 m2 Protección horizontal de oberturas, menores de 1 m de diámetro, en forjados, con madera y con el desmontaje
incluido

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 HBC19081 m Cinta de balizamiento, con un soporte cada 5 m y con el desmontaje incluido

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 H1213251 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm,
amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60
cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior
i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb
un recorregut total màxim de 20 km

AMIDAMENT DIRECTE 1.185,000

7 H1215250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <=
200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la
cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats, per a
seguretat i salut

AMIDAMENT DIRECTE 1.185,000

8 H15118D1 m2 Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions superficials contra caigudes, amb malla de reforç i
traus perimetrals, corda de subjecció, de diàmetre 12 mm, amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1.220,000

Obra 01 PRESSUPOST 1248V10
Capítol 06  SEGURETAT I SALUT
Capítol (1) 04  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL D'OBRA

1 HQU2GF01 u Recipiente para recogida de basuras, de 100 l de capacidad, colocado y con el desmontaje incluido

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 HQU25701 u Banco de madera, de 3,5 m de longitud y 0,4 m de anchura, con capacidad para 5 personas, colocado y con el
desmontaje incluido
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 HQU27502 u Mesa de madera con capacidad para 6 personas, colocada y con el desmontaje incluido

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 HQU22301 u Armario metálico individual de doble compartimento interior, de 0,4x0,5x1,8 m, colocado y con el desmontaje
incluido

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

5 HQU2AF02 u Nevera eléctrica, de 100 l de capacidad, colocada y con el desmontaje incluido

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 HQU2E001 u Horno microondas para calentar comidas, colocado y con el desmontaje incluido

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 HM31161J u Extintor de polvo seco, de 6 kg de carga, con presión incorporada, pintado, con soporte en la pared y con el
desmontaje incluido

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 1248V10
Capítol 06  SEGURETAT I SALUT
Capítol (1) 05  DESPESES DE FORMACIÓ DE SEGURETAT I SALUT

1 H16F1004 h Información en Seguridad y Salud para los riesgos específicos de la obra

AMIDAMENT DIRECTE 5,000
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Obra 01 Pressupost 1248V10

Capítol 01 DESMUNTATGES I ENDERROCS

1 K2153120 m2 Enderroc complet de coberta inclinada, de plaques conformades, amb
mitjans manuals, neteja i aplec del material per a la seva reutilització i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 69)

14,15 1.291,416 18.273,54

2 I2R540S1 m2 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat (P - 65)

3,45 1.291,416 4.455,39

3 H2RA7FD0 kg Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de fibrociment
perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170605* segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002), per a seguretat i salut (P - 48)

0,14 30.993,984 4.339,16

4 K21A1011 u Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 70)

20,21 22,000 444,62

5 K2148L24 m2 Enderroc de volta de ceràmica, de dos gruixos, a mà i amb
compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P -
67)

7,77 62,292 484,01

6 K2148N01 m3 Enderroc de reblert de volta amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor inclós paviment de rasilla (P - 68)

35,37 21,356 755,36

7 K2148251 m3 Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 66)

128,83 10,733 1.382,73

8 K21D3611 m Enderroc de xemeneia superficial de tub de fibrociment de diàmetre
fins a 50 cm, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor (P - 71)

5,66 10,080 57,05

TOTAL Capítol 01.01 30.191,86

Obra 01 Pressupost 1248V10

Capítol 02 COBERTES I ESTRUCTURES AUXIILIARS

1 E535C625 m2 Coberta amb plaques formades per dues planxes d'acer amb
aillament de poliuretà, amb un gruix total de 50 mm, amb la cara
exterior grecada color estàndard, diferent del blanc i la cara interior
llisa, gruix de les planxes (ext/int) 0,6/0,5 mm, junt longitudinal
encadellat amb nervi, amb fixació oculta amb tapajunts, amb un
pendent de 7 a 30% (P - 7)

28,47 1.291,416 36.766,61

2 E5ZJU001 m Canal exterior de secció rectangular, de planxa de zinc de 0,82 mm
de gruix i 65 cm de desenvolupament, com a màxim, col·locada amb
peces especials i connectada al baixant (P - 12)

43,48 148,019 6.435,87

3 ED14U020 m Baixant de tub de planxa de zinc de D 80 mm i d'1 mm de gruix,
incloses les peces especials i fixat mecàmicament amb brides (P - 17)

43,25 12,600 544,95

4 E54ZV163 m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0.6 mm de
gruix, 60 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a
carener, col·locat amb fixacions mecàniques, amb perfils conformats
d' estanquitat (P - 10)

20,64 110,082 2.272,09

5 E54ZS76K m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de
gruix, 60 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a
canaló exterior, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat (P - 9)

17,31 148,019 2.562,21

6 E54ZS333 m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0.6 mm de
gruix, 30 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a
vora lliure, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 8)

16,67 78,131 1.302,44

7 E54ZV233 m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0.6 mm de
gruix, 30 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a
minvell, col·locat amb fixacions mecàniques, amb perfils conformats d'
estanquitat, i segellat (P - 11)

18,31 71,012 1.300,23

PRESSUPOST Pàg.: 2

8 KB122NBM m Barana d'acer galvanitzat, amb passamà, travesser inferior i superior,
muntants cada 100 cm i brèndoles cada 15 cm, de 100 a 120 cm
d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i
femella (P - 75)

169,79 3,500 594,27

9 KQN2Z002 m Passera metàl·lica de manteniment de coberta recta, de 0,6 m
d'amplària, amb 2 suports amb perfils d'acer laminat IPN 120 separats
del pla de coberta, plataforma de planxa metàl·lica amb relleu
antilliscant conformada amb plecs frontals i posteriors, de 2 mm de
gruix, o religa, soldats superiorment als perfils i barana metàl·lica
d'acer amb tub superior de 42 mm de diàmetre, 3 barres de 12 mm de
diàmetre i muntants de secció rectangular 50x10 mm soldats
lateralment als perfils, amb acabat lacat (P - 76)

349,23 70,620 24.662,62

10 4A2T271E u Trapa practicable de planxa d'acer d'accés a coberta de 120x60 cm
de planxa d'acer galvanitzat i frontisses, maneta, pany, clau i escala
plegable d'alumini, no inclou formació de forat i bastida (P - 6)

729,82 2,000 1.459,64

11 K4ZWMB01 u Ancoratge amb tac químic de 12 mm de diàmetre amb cargol,
volandera i femella, sobre suport de fàbrica de maó massís (P - 72)

8,92 139,750 1.246,57

12 4458116Z m3 Cèrcol de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 6
m2/m3, formigó HA-25/B/10/I abocat amb bomba i armadura AP500 S
d'acer en barres corrugades amb una quantia de 80 kg/m3 (P - 3)

496,01 14,674 7.278,45

TOTAL Capítol 01.02 86.425,95

Obra 01 Pressupost 1248V10

Capítol 03 AILLAMENTS I REVESTIMENTS

1 481R1625 m2 Reparació superficial de parament arrebossat vertical exterior, amb
arrencada i repicat de revestiments arrebossat existent, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor, a una alçària >3
m, arrebossat a bona vista amb morter sense additius, mixt 1:2:10
elaborat a l'obra, amb acabat remolinat i pintat a la calç, amb 2 mans
(P - 4)

42,35 97,856 4.144,20

2 17CDI051 m2 Sistema d'aïllament tèrmic per l'exterior (SATE) amb aïllament exterior
per a suport de revestiment prim, amb placa de suro aglomerat (ICB)
per a aïllaments, de densitat 110 kg/m3, de 50 mm de gruix i amb
cantell recte, fixada mecànicament amb morter de ciment per a ús
corrent (GP) i tac i suport de niló, i revestida amb morter de ciment per
a ús corrent (GP) amb malla de fibra de vidre revestida de PVC, de
dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 160 g/m2 embeguda,
acabat exteriorment amb arrebossat amb morter monocapa (OC) de
ciment, de designació CSIII-W2, segons la norma UNE-EN 998-1,
col·locat manualment i acabat llis, amb part proporcional de protecció
d'aresta amb cantonera d'alumini de 5 mm de gruix i 25 mm de
desenvolupament. No inclou la preparació del suport. B2+R3 segons
CTE/DB-HS (P - 1)

44,25 74,353 3.290,12

3 K898DFM0 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat de
potassa amb acabat llis, i pigments, amb una capa de fons
d'imprimació neutralitzadora, una d'imprimació fixadora i dues d'acabat
(P - 74)

13,61 23,503 319,88

4 E84HU080 m2 Cel ras de tauler de partícules de fusta aglomerades amb ciment
Portland (CPB) de 10mm de gruix sobre perfils d'acer galvanitzat tipus
omega, de 0,6 mm de gruix i 70 mm d'amplada, fixats directament al
sostre cada 0,8 m (P - 13)

34,31 1.176,231 40.356,49

5 K894G009 m2 Pintat de biga composta de perfils d'acer amb pintura sintètica, amb
dues capes de pintura zinc i dues d'acabat (P - 73)

23,89 918,818 21.950,56

TOTAL Capítol 01.03 70.061,25

Obra 01 Pressupost 1248V10

Capítol 04 SISTEMES DE VENTILACIÓ
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1 EAVSD8D5 m2 Persiana replegable horitzontal, tipus veneciana, per a un buit d'obra
de 250 cm d'alçària com a màxim i de 150 a 175 cm d'amplària, de
lamel·les orientables autoportants de 100 mm d'amplària d'alumini
lacat amb pintures de polièster-poliamida termoendurides al forn amb
accionament motoritzat, col·locada amb fixacions mecàniques (P - 14)

343,64 21,168 7.274,17

2 EM121106 u Central de detecció d'incendis convencional per a 1 zona, amb doble
alimentació, amb funcions d'autoanàlisi automàtic amb indicador
d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova
d'alarma, i muntada a la paret (P - 18)

203,13 1,000 203,13

3 GM112120 u Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica,
segons norma UNE-EN 54-7, amb base de superfície, muntat
superficialment (P - 20)

55,62 4,000 222,48

4 EAWZ12A2 u Quadre elèctric de maniobres per a automatismes de tancaments, de
plàstic, connectat i muntat superficialment (P - 15)

34,68 1,000 34,68

5 EAWZPA00 u Emissor de radiocomandament amb pila de 12 v (P - 16) 26,15 1,000 26,15

6 1M91UDCA u Parallamps amb dispositiu d'encebament electrònic, muntat en una
antena de 6 m d'alçària, amb un radi d'acció de 80 m per a un nivell
de protecció tipus I, muntat sobre sòcol, amb baixant amb cable de 30
m cable, comptador de llamps, protecció amb tub de pvc i protecció
final de 2 m amb tub d'acer galvanitzat, pica de connexió a terra i punt
de comprovació de terres, segons CTE-DB SU 8 (P - 2)

2.363,14 1,000 2.363,14

TOTAL Capítol 01.04 10.123,75

Obra 01 Pressupost 1248V10

Capítol 05 DESPESES INDIRECTES I TREBALLS PREVIS

1 EY011A1A m Obertura de regata en paret de maçoneria, amb mitjans manuals i
tapada amb morter de ciment 1:4 (P - 19)

12,79 71,012 908,24

2 4894223Z u Sanejament de biga ancastada amb oxidació a l'entrega amb el mur,
amb raspallat manual fins a un grau de preparació St 2, repicat
perimetral del parament al voltant de la biga, junt de dilatació de 2 cm
de gruix, pintat de la biga amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2
d'acabat a l'esmalt sintètic, i segellat del junt perimetral amb cordó de
massilla de silicona neutra aplicada amb pistola manual, prèvia
imprimació específica (P - 5)

47,87 9,000 430,83

TOTAL Capítol 01.05 1.339,07

Obra 01 Pressupost 1248V10

Capítol 06 SEGURETAT I SALUT

Capítol (1) 01 Implantació d'obra

1 HBC1GFJ1 u Luminaria con lámpara intermitente color ámbar con energía de
batería de 12 V y con el desmontaje incluido (P - 56)

30,12 2,000 60,24

2 HBBAA005 u Señal de prohibición, normalizada con pictograma negro sobre fondo
blanco, de forma circular con bordes y banda transversal descendente
de izquierda a derecha a 45°, en color rojo, diámetro 29 cm, con
cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada y con el
desmontage incluido (P - 52)

35,92 2,000 71,84

3 HBBAB115 u Señal de obligación, normalizada con pictograma blanco sobre fondo
azul, de forma circular con bordes en color blanco, diámetro 29 cm,
con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada y
con el desmontage incluido (P - 53)

34,75 2,000 69,50

PRESSUPOST Pàg.: 4

4 HBB11251 u Placa con pintura reflectante circular de 60 cm de diámetro, para
señales de tráfico, fijada y con el desmontaje incluido (P - 51)

62,05 2,000 124,10

5 HBB11111 u Placa con pintura reflectante triangular de 70 cm de lado, para
señales de tráfico, fijada y con el desmontaje incluido (P - 50)

55,58 2,000 111,16

6 HBC1KJ00 m Valla móvil metálica de 2,5 m de longitud y 1 m de altura y con el
desmontaje incluido (P - 57)

6,09 20,000 121,80

7 H152U000 m Valla de advertencia o balizamiento de 1 m de altura con malla de
polietileno naranja, fijada a 1 m del perímetro del forjado con soportes
de acero alojados con agujeros al forjado (P - 46)

2,29 14,000 32,06

8 H6AA2111 m Valla móvil, de 2 m de altura, de acero galvanizado, con malla
electrosoldada de 90x150 mm y de 4,5 y 3,5 mm de D, marco de
3,5x2 m de tubo de 40 mm de D, fijado a pies prefabricados de
hormigón, y con el desmontaje incluido (P - 49)

2,81 5,000 14,05

TOTAL Capítol (1) 01.06.01 604,75

Obra 01 Pressupost 1248V10

Capítol 06 SEGURETAT I SALUT

Capítol (1) 02 Equips de protecció individual

1 H1411111 u Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con
un peso máximo de 400 g, homologado según UNE-EN 812 (P - 23)

5,84 5,000 29,20

2 H1421110 u Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal,
con visor transparente y tratamiento contra el empañamiento,
homologadas según UNE-EN 167 y UNE-EN 168 (P - 24)

7,03 5,000 35,15

3 H1424340 u Gafas de seguridad herméticas para esmerilar, con montura de
cazoleta de policarbonato con respiradores y apoyo nasal, adaptables
con cinta elástica, con visores circulares de 50 mm de D roscados en
la montura, homologadas según UNE-EN 167 y UNE-EN 168 (P - 26)

7,23 5,000 36,15

4 H1432012 u Protector auditivo de auricular, acoplado a la cabeza con arnés y
orejeras antiruido, homologado según UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458
(P - 28)

22,52 4,000 90,08

5 H1441201 u Mascarilla autofiltrante contra polvillo y vapores tóxicos, homologada
según UNE-EN 405 (P - 29)

0,74 10,000 7,40

6 H1451110 u Par de guantes para uso general, con palma, nudillos, uñas y dedos
índice y pulgar de piel, dorso de la mano y manguito de algodón, forro
interior, y sujeción elástica en la muñeca (P - 30)

1,77 5,000 8,85

7 H1455710 u Par de guantes de alta resistencia al corte y a la abrasión para
ferrallista, con dedos y palma de caucho rugoso sobre soporte de
algodón, y sujeción elástica en la muñeca, homologados según
UNE-EN 388 y UNE-EN 420 (P - 31)

3,02 5,000 15,10

8 H1461110 u Par de botas de agua de PVC de caña alta, con suela antideslizante y
forradas de nylon lavable, homologadas según UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347 (P -
33)

7,23 5,000 36,15

9 H1462241 u Par de botas de seguridad resistentes a la humedad, de piel
rectificada, con tobillera acolchada suela antideslizante y antiestática,
cuña amortiguadora para el talón, lengüeta de fuelle, de
desprendimiento rápido, con puntera metálica (P - 34)

25,67 5,000 128,35

10 H1473203 u Cinturón de seguridad de sujeción, suspensión y anticaída, clases A,
B y C, de poliéster y herraje estampado, con arneses de sujeción para
el tronco y para las extremidades inferiores, homologado según CE (P
- 35)

152,87 1,000 152,87

11 H147RA00 m Cuerda de poliamida de alta tenacidad, de 16 mm de diámetro, para
sirga de cinturón de seguridad (P - 37)

5,79 2,000 11,58

12 H147N000 u Faja de protección dorsolumbar (P - 36) 24,33 3,000 72,99

13 H1481131 u Mono de trabajo, de poliéster y algodón, con bolsillos exteriores (P -
38)

12,59 5,000 62,95
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14 H1487350 u Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para edificación,
de PVC soldado de 0,3 mm de espesor, homologado según UNE-EN
340 (P - 39)

5,32 5,000 26,60

15 H1488580 u Delantal para soldador, de serraje, homologado según UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 y UNE-EN 348 (P - 40)

20,96 3,000 62,88

16 H142AC60 u Pantalla facial para soldadura eléctrica, con marco abatible de mano y
soporte de poliéster reforzado con fibra de vidrio vulcanizada de 1,35
mm de espesor, con visor inactínico semioscuro con protección DIN
12, homologada según UNE-EN 175 (P - 27)

9,56 3,000 28,68

17 H1423230 u Gafas de seguridad para corte oxiacetilénico, con montura universal
de varilla de acero recubierta de PVC, con visores circulares de 50
mm de D oscuros de color DIN 5, homologadas según UNE-EN 175 y
UNE-EN 169 (P - 25)

5,64 3,000 16,92

18 H1459630 u Par de guantes para soldador, con palma de piel, forro interior de
algodón, y manga larga de serraje forrada de dril fuerte, homologados
según UNE-EN 407 y UNE-EN 420 (P - 32)

9,32 3,000 27,96

19 HBBAE001 u Rótulo adhesivo ( MIE-RAT.10 ) de maniobra para cuadro o pupitre de
control eléctrico, adherido (P - 54)

6,29 2,000 12,58

TOTAL Capítol (1) 01.06.02 862,44

Obra 01 Pressupost 1248V10

Capítol 06 SEGURETAT I SALUT

Capítol (1) 03 Equips de protecció col·lectiva

1 H1510001 m2 Protección horizontal bajo el encofrado de forjados con red de hilo
trenzado de poliamida no regenerada, de tenacidad alta, de 4mm de
diámetro y 80x80 mm de paso de malla, con cuerda perimetral de
poliamida de 12 mm de diámetro atada a la red, unida a la estructura
de sopandas del encofrado mediante ganchos metálicos cada metro,
con el desmontaje incluido (P - 41)

1,34 1.220,000 1.634,80

2 H1523231 m Barandilla de protección en el perímetro del forjado, de altura 1 m con
travesaño superior e intermedio de tubo metálico de 2,3´´, zócalo de
tabla de madera, fijada con soportes de montante metálico con
mordaza para el forjado y con el desmontaje incluido (P - 44)

7,26 1,000 7,26

3 H152J105 m Cable fiador para el cinturón de seguridad, fijado en anclajes de
servicio y con el desmontaje incluido (P - 45)

5,37 1,000 5,37

4 H151AJ01 m2 Protección horizontal de oberturas, menores de 1 m de diámetro, en
forjados, con madera y con el desmontaje incluido (P - 43)

12,21 1,000 12,21

5 HBC19081 m Cinta de balizamiento, con un soporte cada 5 m y con el desmontaje
incluido (P - 55)

1,46 1,000 1,46

6 H1213251 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per
bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs
travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors
cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització
normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km (P -
21)

6,20 1.185,000 7.347,00

7 H1215250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per
bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases
regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball
d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara
exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els
elements de senyalització normalitzats, per a seguretat i salut (P - 22)

0,09 1.185,000 106,65

8 H15118D1 m2 Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions superficials
contra caigudes, amb malla de reforç i traus perimetrals, corda de
subjecció, de diàmetre 12 mm, amb el desmuntatge inclòs (P - 42)

8,02 1.220,000 9.784,40

PRESSUPOST Pàg.: 6

TOTAL Capítol (1) 01.06.03 18.899,15

Obra 01 Pressupost 1248V10

Capítol 06 SEGURETAT I SALUT

Capítol (1) 04 Implantació provisional d'obra

1 HQU2GF01 u Recipiente para recogida de basuras, de 100 l de capacidad,
colocado y con el desmontaje incluido (P - 64)

61,19 1,000 61,19

2 HQU25701 u Banco de madera, de 3,5 m de longitud y 0,4 m de anchura, con
capacidad para 5 personas, colocado y con el desmontaje incluido (P
- 60)

26,48 1,000 26,48

3 HQU27502 u Mesa de madera con capacidad para 6 personas, colocada y con el
desmontaje incluido (P - 61)

20,15 1,000 20,15

4 HQU22301 u Armario metálico individual de doble compartimento interior, de
0,4x0,5x1,8 m, colocado y con el desmontaje incluido (P - 59)

66,47 5,000 332,35

5 HQU2AF02 u Nevera eléctrica, de 100 l de capacidad, colocada y con el
desmontaje incluido (P - 62)

111,52 1,000 111,52

6 HQU2E001 u Horno microondas para calentar comidas, colocado y con el
desmontaje incluido (P - 63)

102,84 1,000 102,84

7 HM31161J u Extintor de polvo seco, de 6 kg de carga, con presión incorporada,
pintado, con soporte en la pared y con el desmontaje incluido (P - 58)

49,47 2,000 98,94

TOTAL Capítol (1) 01.06.04 753,47

Obra 01 Pressupost 1248V10

Capítol 06 SEGURETAT I SALUT

Capítol (1) 05 Despeses de formació de seguretat i salut

1 H16F1004 h Información en Seguridad y Salud para los riesgos específicos de la
obra (P - 47)

18,62 5,000 93,10

TOTAL Capítol (1) 01.06.05 93,10
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P-1 17CDI051 m2 Sistema d'aïllament tèrmic per l'exterior (SATE) amb aïllament exterior per a suport de
revestiment prim, amb placa de suro aglomerat (ICB) per a aïllaments, de densitat 110
kg/m3, de 50 mm de gruix i amb cantell recte, fixada mecànicament amb morter de ciment
per a ús corrent (GP) i tac i suport de niló, i revestida amb morter de ciment per a ús corrent
(GP) amb malla de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 4x4 mm, amb un pes
mínim de 160 g/m2 embeguda, acabat exteriorment amb arrebossat amb morter monocapa
(OC) de ciment, de designació CSIII-W2, segons la norma UNE-EN 998-1, col·locat
manualment i acabat llis, amb part proporcional de protecció d'aresta amb cantonera
d'alumini de 5 mm de gruix i 25 mm de desenvolupament. No inclou la preparació del suport.
B2+R3 segons CTE/DB-HS

44,25 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-2 1M91UDCA u Parallamps amb dispositiu d'encebament electrònic, muntat en una antena de 6 m d'alçària,
amb un radi d'acció de 80 m per a un nivell de protecció tipus I, muntat sobre sòcol, amb
baixant amb cable de 30 m cable, comptador de llamps, protecció amb tub de pvc i protecció
final de 2 m amb tub d'acer galvanitzat, pica de connexió a terra i punt de comprovació de
terres, segons CTE-DB SU 8

2.363,14 €

(DOS MIL TRES-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-3 4458116Z m3 Cèrcol de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 6 m2/m3, formigó
HA-25/B/10/I abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una
quantia de 80 kg/m3

496,01 €

(QUATRE-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-4 481R1625 m2 Reparació superficial de parament arrebossat vertical exterior, amb arrencada i repicat de
revestiments arrebossat existent, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
contenidor, a una alçària >3 m, arrebossat a bona vista amb morter sense additius, mixt
1:2:10 elaborat a l'obra, amb acabat remolinat i pintat a la calç, amb 2 mans

42,35 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-5 4894223Z u Sanejament de biga ancastada amb oxidació a l'entrega amb el mur, amb raspallat manual
fins a un grau de preparació St 2, repicat perimetral del parament al voltant de la biga, junt
de dilatació de 2 cm de gruix, pintat de la biga amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2
d'acabat a l'esmalt sintètic, i segellat del junt perimetral amb cordó de massilla de silicona
neutra aplicada amb pistola manual, prèvia imprimació específica

47,87 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-6 4A2T271E u Trapa practicable de planxa d'acer d'accés a coberta de 120x60 cm de planxa d'acer
galvanitzat i frontisses, maneta, pany, clau i escala plegable d'alumini, no inclou formació de
forat i bastida

729,82 €

(SET-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-7 E535C625 m2 Coberta amb plaques formades per dues planxes d'acer amb aillament de poliuretà, amb un
gruix total de 50 mm, amb la cara exterior grecada color estàndard, diferent del blanc i la
cara interior llisa, gruix de les planxes (ext/int) 0,6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat amb
nervi, amb fixació oculta amb tapajunts, amb un pendent de 7 a 30%

28,47 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-8 E54ZS333 m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0.6 mm de gruix, 30 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a vora lliure, col·locat amb fixacions
mecàniques

16,67 €

(SETZE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-9 E54ZS76K m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gruix, 60 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a canaló exterior, col·locat amb fixacions
mecàniques, i segellat

17,31 €

(DISSET EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
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P-10 E54ZV163 m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0.6 mm de gruix, 60 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a carener, col·locat amb fixacions
mecàniques, amb perfils conformats d' estanquitat

20,64 €

(VINT EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-11 E54ZV233 m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0.6 mm de gruix, 30 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a minvell, col·locat amb fixacions
mecàniques, amb perfils conformats d' estanquitat, i segellat

18,31 €

(DIVUIT EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-12 E5ZJU001 m Canal exterior de secció rectangular, de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix i 65 cm de
desenvolupament, com a màxim, col·locada amb peces especials i connectada al baixant

43,48 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-13 E84HU080 m2 Cel ras de tauler de partícules de fusta aglomerades amb ciment Portland (CPB) de 10mm
de gruix sobre perfils d'acer galvanitzat tipus omega, de 0,6 mm de gruix i 70 mm d'amplada,
fixats directament al sostre cada 0,8 m

34,31 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-14 EAVSD8D5 m2 Persiana replegable horitzontal, tipus veneciana, per a un buit d'obra de 250 cm d'alçària
com a màxim i de 150 a 175 cm d'amplària, de lamel·les orientables autoportants de 100 mm
d'amplària d'alumini lacat amb pintures de polièster-poliamida termoendurides al forn amb
accionament motoritzat, col·locada amb fixacions mecàniques

343,64 €

(TRES-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-15 EAWZ12A2 u Quadre elèctric de maniobres per a automatismes de tancaments, de plàstic, connectat i
muntat superficialment

34,68 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-16 EAWZPA00 u Emissor de radiocomandament amb pila de 12 v 26,15 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-17 ED14U020 m Baixant de tub de planxa de zinc de D 80 mm i d'1 mm de gruix, incloses les peces especials
i fixat mecàmicament amb brides

43,25 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-18 EM121106 u Central de detecció d'incendis convencional per a 1 zona, amb doble alimentació, amb
funcions d'autoanàlisi automàtic amb indicador d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió
de zona i de prova d'alarma, i muntada a la paret

203,13 €

(DOS-CENTS TRES EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-19 EY011A1A m Obertura de regata en paret de maçoneria, amb mitjans manuals i tapada amb morter de
ciment 1:4

12,79 €

(DOTZE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-20 GM112120 u Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN
54-7, amb base de superfície, muntat superficialment

55,62 €

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-21 H1213251 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i
alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes
de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa
de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de
façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un
recorregut total màxim de 20 km

6,20 €

(SIS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)
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P-22 H1215250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm
d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament,
plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada
20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats, per a seguretat i
salut

0,09 €

(ZERO EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-23 H1411111 u Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un peso máximo de 400
g, homologado según UNE-EN 812

5,84 €

(CINC EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-24 H1421110 u Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor transparente y
tratamiento contra el empañamiento, homologadas según UNE-EN 167 y UNE-EN 168

7,03 €

(SET EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-25 H1423230 u Gafas de seguridad para corte oxiacetilénico, con montura universal de varilla de acero
recubierta de PVC, con visores circulares de 50 mm de D oscuros de color DIN 5,
homologadas según UNE-EN 175 y UNE-EN 169

5,64 €

(CINC EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-26 H1424340 u Gafas de seguridad herméticas para esmerilar, con montura de cazoleta de policarbonato
con respiradores y apoyo nasal, adaptables con cinta elástica, con visores circulares de 50
mm de D roscados en la montura, homologadas según UNE-EN 167 y UNE-EN 168

7,23 €

(SET EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-27 H142AC60 u Pantalla facial para soldadura eléctrica, con marco abatible de mano y soporte de poliéster
reforzado con fibra de vidrio vulcanizada de 1,35 mm de espesor, con visor inactínico
semioscuro con protección DIN 12, homologada según UNE-EN 175

9,56 €

(NOU EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-28 H1432012 u Protector auditivo de auricular, acoplado a la cabeza con arnés y orejeras antiruido,
homologado según UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458

22,52 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-29 H1441201 u Mascarilla autofiltrante contra polvillo y vapores tóxicos, homologada según UNE-EN 405 0,74 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-30 H1451110 u Par de guantes para uso general, con palma, nudillos, uñas y dedos índice y pulgar de piel,
dorso de la mano y manguito de algodón, forro interior, y sujeción elástica en la muñeca

1,77 €

(UN EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-31 H1455710 u Par de guantes de alta resistencia al corte y a la abrasión para ferrallista, con dedos y palma
de caucho rugoso sobre soporte de algodón, y sujeción elástica en la muñeca, homologados
según UNE-EN 388 y UNE-EN 420

3,02 €

(TRES EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-32 H1459630 u Par de guantes para soldador, con palma de piel, forro interior de algodón, y manga larga de
serraje forrada de dril fuerte, homologados según UNE-EN 407 y UNE-EN 420

9,32 €

(NOU EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-33 H1461110 u Par de botas de agua de PVC de caña alta, con suela antideslizante y forradas de nylon
lavable, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346
y UNE-EN ISO 20347

7,23 €

(SET EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)
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P-34 H1462241 u Par de botas de seguridad resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera
acolchada suela antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para el talón, lengüeta de
fuelle, de desprendimiento rápido, con puntera metálica

25,67 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-35 H1473203 u Cinturón de seguridad de sujeción, suspensión y anticaída, clases A, B y C, de poliéster y
herraje estampado, con arneses de sujeción para el tronco y para las extremidades
inferiores, homologado según CE

152,87 €

(CENT CINQUANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-36 H147N000 u Faja de protección dorsolumbar 24,33 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-37 H147RA00 m Cuerda de poliamida de alta tenacidad, de 16 mm de diámetro, para sirga de cinturón de
seguridad

5,79 €

(CINC EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-38 H1481131 u Mono de trabajo, de poliéster y algodón, con bolsillos exteriores 12,59 €

(DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-39 H1487350 u Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para edificación, de PVC soldado de 0,3
mm de espesor, homologado según UNE-EN 340

5,32 €

(CINC EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-40 H1488580 u Delantal para soldador, de serraje, homologado según UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 y
UNE-EN 348

20,96 €

(VINT EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-41 H1510001 m2 Protección horizontal bajo el encofrado de forjados con red de hilo trenzado de poliamida no
regenerada, de tenacidad alta, de 4mm de diámetro y 80x80 mm de paso de malla, con
cuerda perimetral de poliamida de 12 mm de diámetro atada a la red, unida a la estructura
de sopandas del encofrado mediante ganchos metálicos cada metro, con el desmontaje
incluido

1,34 €

(UN EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-42 H15118D1 m2 Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions superficials contra caigudes, amb
malla de reforç i traus perimetrals, corda de subjecció, de diàmetre 12 mm, amb el
desmuntatge inclòs

8,02 €

(VUIT EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-43 H151AJ01 m2 Protección horizontal de oberturas, menores de 1 m de diámetro, en forjados, con madera y
con el desmontaje incluido

12,21 €

(DOTZE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-44 H1523231 m Barandilla de protección en el perímetro del forjado, de altura 1 m con travesaño superior e
intermedio de tubo metálico de 2,3´´, zócalo de tabla de madera, fijada con soportes de
montante metálico con mordaza para el forjado y con el desmontaje incluido

7,26 €

(SET EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-45 H152J105 m Cable fiador para el cinturón de seguridad, fijado en anclajes de servicio y con el desmontaje
incluido

5,37 €

(CINC EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-46 H152U000 m Valla de advertencia o balizamiento de 1 m de altura con malla de polietileno naranja, fijada
a 1 m del perímetro del forjado con soportes de acero alojados con agujeros al forjado

2,29 €

(DOS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)
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P-47 H16F1004 h Información en Seguridad y Salud para los riesgos específicos de la obra 18,62 €

(DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-48 H2RA7FD0 kg Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de fibrociment perillosos amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170605* segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002), per a seguretat i salut

0,14 €

(ZERO EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-49 H6AA2111 m Valla móvil, de 2 m de altura, de acero galvanizado, con malla electrosoldada de 90x150 mm
y de 4,5 y 3,5 mm de D, marco de 3,5x2 m de tubo de 40 mm de D, fijado a pies
prefabricados de hormigón, y con el desmontaje incluido

2,81 €

(DOS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-50 HBB11111 u Placa con pintura reflectante triangular de 70 cm de lado, para señales de tráfico, fijada y
con el desmontaje incluido

55,58 €

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-51 HBB11251 u Placa con pintura reflectante circular de 60 cm de diámetro, para señales de tráfico, fijada y
con el desmontaje incluido

62,05 €

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-52 HBBAA005 u Señal de prohibición, normalizada con pictograma negro sobre fondo blanco, de forma
circular con bordes y banda transversal descendente de izquierda a derecha a 45°, en color
rojo, diámetro 29 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada y
con el desmontage incluido

35,92 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-53 HBBAB115 u Señal de obligación, normalizada con pictograma blanco sobre fondo azul, de forma circular
con bordes en color blanco, diámetro 29 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista
hasta 12 m, fijada y con el desmontage incluido

34,75 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-54 HBBAE001 u Rótulo adhesivo ( MIE-RAT.10 ) de maniobra para cuadro o pupitre de control eléctrico,
adherido

6,29 €

(SIS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-55 HBC19081 m Cinta de balizamiento, con un soporte cada 5 m y con el desmontaje incluido 1,46 €

(UN EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-56 HBC1GFJ1 u Luminaria con lámpara intermitente color ámbar con energía de batería de 12 V y con el
desmontaje incluido

30,12 €

(TRENTA EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-57 HBC1KJ00 m Valla móvil metálica de 2,5 m de longitud y 1 m de altura y con el desmontaje incluido 6,09 €

(SIS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-58 HM31161J u Extintor de polvo seco, de 6 kg de carga, con presión incorporada, pintado, con soporte en
la pared y con el desmontaje incluido

49,47 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-59 HQU22301 u Armario metálico individual de doble compartimento interior, de 0,4x0,5x1,8 m, colocado y
con el desmontaje incluido

66,47 €

(SEIXANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-60 HQU25701 u Banco de madera, de 3,5 m de longitud y 0,4 m de anchura, con capacidad para 5
personas, colocado y con el desmontaje incluido

26,48 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)
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P-61 HQU27502 u Mesa de madera con capacidad para 6 personas, colocada y con el desmontaje incluido 20,15 €

(VINT EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-62 HQU2AF02 u Nevera eléctrica, de 100 l de capacidad, colocada y con el desmontaje incluido 111,52 €

(CENT ONZE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-63 HQU2E001 u Horno microondas para calentar comidas, colocado y con el desmontaje incluido 102,84 €

(CENT DOS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-64 HQU2GF01 u Recipiente para recogida de basuras, de 100 l de capacidad, colocado y con el desmontaje
incluido

61,19 €

(SEIXANTA-UN EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-65 I2R540S1 m2 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor d'1 m3 de capacitat

3,45 €

(TRES EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-66 K2148251 m3 Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

128,83 €

(CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-67 K2148L24 m2 Enderroc de volta de ceràmica, de dos gruixos, a mà i amb compressor i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

7,77 €

(SET EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-68 K2148N01 m3 Enderroc de reblert de volta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor inclós paviment de rasilla

35,37 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-69 K2153120 m2 Enderroc complet de coberta inclinada, de plaques conformades, amb mitjans manuals,
neteja i aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

14,15 €

(CATORZE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-70 K21A1011 u Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió
o contenidor

20,21 €

(VINT EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-71 K21D3611 m Enderroc de xemeneia superficial de tub de fibrociment de diàmetre fins a 50 cm, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

5,66 €

(CINC EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-72 K4ZWMB01 u Ancoratge amb tac químic de 12 mm de diàmetre amb cargol, volandera i femella, sobre
suport de fàbrica de maó massís

8,92 €

(VUIT EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-73 K894G009 m2 Pintat de biga composta de perfils d'acer amb pintura sintètica, amb dues capes de pintura
zinc i dues d'acabat

23,89 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-74 K898DFM0 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat de potassa amb acabat
llis, i pigments, amb una capa de fons d'imprimació neutralitzadora, una d'imprimació fixadora
i dues d'acabat

13,61 €

(TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)
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P-75 KB122NBM m Barana d'acer galvanitzat, amb passamà, travesser inferior i superior, muntants cada 100 cm
i brèndoles cada 15 cm, de 100 a 120 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac
d'acer, volandera i femella

169,79 €

(CENT SEIXANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-76 KQN2Z002 m Passera metàl·lica de manteniment de coberta recta, de 0,6 m d'amplària, amb 2 suports
amb perfils d'acer laminat IPN 120 separats del pla de coberta, plataforma de planxa
metàl·lica amb relleu antilliscant conformada amb plecs frontals i posteriors, de 2 mm de
gruix, o religa, soldats superiorment als perfils i barana metàl·lica d'acer amb tub superior de
42 mm de diàmetre, 3 barres de 12 mm de diàmetre i muntants de secció rectangular 50x10
mm soldats lateralment als perfils, amb acabat lacat

349,23 €

(TRES-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)
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1 CONJUNTS DE PARTIDES D'EDIFICACIÓ
17 IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
17C AÏLLAMENTS TÈRMICS I ACÚSTICS
17CD AÏLLAMENT EXTERIOR I REVESTIMENT CONTINU AMORF
______________________________________________________________________________________________________________

17CDI051 m2 Sistema d'aïllament tèrmic per l'exterior (SATE) amb aïllament exterior per a suport de revestiment prim, amb
placa de suro aglomerat (ICB) per a aïllaments, de densitat 110 kg/m3, de 50 mm de gruix i amb cantell recte,
fixada mecànicament amb morter de ciment per a ús corrent (GP) i tac i suport de niló, i revestida amb morter
de ciment per a ús corrent (GP) amb malla de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 4x4 mm, amb un
pes mínim de 160 g/m2 embeguda, acabat exteriorment amb arrebossat amb morter monocapa (OC) de
ciment, de designació CSIII-W2, segons la norma UNE-EN 998-1, col·locat manualment i acabat llis, amb part
proporcional de protecció d'aresta amb cantonera d'alumini de 5 mm de gruix i 25 mm de desenvolupament. No
inclou la preparació del suport. B2+R3 segons CTE/DB-HS

44,25 €

Altres conceptes 44,25000 €

1M INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT
1M9 INSTAL·LACIONS DE PARALLAMPS
1M91 PARALLAMPS
______________________________________________________________________________________________________________

1M91UDCA u Parallamps amb dispositiu d'encebament electrònic, muntat en una antena de 6 m d'alçària, amb un radi d'acció
de 80 m per a un nivell de protecció tipus I, muntat sobre sòcol, amb baixant amb cable de 30 m cable,
comptador de llamps, protecció amb tub de pvc i protecció final de 2 m amb tub d'acer galvanitzat, pica de
connexió a terra i punt de comprovació de terres, segons CTE-DB SU 8

2.363,14 €

Altres conceptes 2.363,14000 €

4 CONJUNTS DE PARTIDES DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ
44 ESTRUCTURES
445 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
4458 CÈRCOLS DE FORMIGÓ ARMAT
______________________________________________________________________________________________________________

4458116Z m3 Cèrcol de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 6 m2/m3, formigó HA-25/B/10/I abocat amb
bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 80 kg/m3

496,01 €

Altres conceptes 496,01000 €

48 REVESTIMENTS
481 ARREBOSSATS I ENGUIXATS
481R REPARACIÓ D'ARREBOSSATS I ENGUIXATS
______________________________________________________________________________________________________________

481R1625 m2 Reparació superficial de parament arrebossat vertical exterior, amb arrencada i repicat de revestiments
arrebossat existent, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor, a una alçària >3 m,
arrebossat a bona vista amb morter sense additius, mixt 1:2:10 elaborat a l'obra, amb acabat remolinat i pintat a
la calç, amb 2 mans

42,35 €

Altres conceptes 42,35000 €
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489 PINTATS
4894 PINTAT D'ESTRUCTURES
______________________________________________________________________________________________________________

4894223Z u Sanejament de biga ancastada amb oxidació a l'entrega amb el mur, amb raspallat manual fins a un grau de
preparació St 2, repicat perimetral del parament al voltant de la biga, junt de dilatació de 2 cm de gruix, pintat
de la biga amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 d'acabat a l'esmalt sintètic, i segellat del junt perimetral
amb cordó de massilla de silicona neutra aplicada amb pistola manual, prèvia imprimació específica

47,87 €

Altres conceptes 47,87000 €

4A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
4A2 DIVISÒRIES INTERIORS PRACTICABLES
4A2T TRAPES INTERIORS PRACTICABLES D'ACER
______________________________________________________________________________________________________________

4A2T271E u Trapa practicable de planxa d'acer d'accés a coberta de 120x60 cm de planxa d'acer galvanitzat i frontisses,
maneta, pany, clau i escala plegable d'alumini, no inclou formació de forat i bastida

729,82 €

Altres conceptes 729,82000 €

E PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ
E5 COBERTES
E53 COBERTES DE PLAQUES CONFORMADES
E535 COBERTES DE PLAQUES SANDVITX
______________________________________________________________________________________________________________

E535C625 m2 Coberta amb plaques formades per dues planxes d'acer amb aillament de poliuretà, amb un gruix total de 50
mm, amb la cara exterior grecada color estàndard, diferent del blanc i la cara interior llisa, gruix de les planxes
(ext/int) 0,6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat amb nervi, amb fixació oculta amb tapajunts, amb un pendent
de 7 a 30%

28,47 €

B0A5AA00 Cargol autoroscant amb volandera 1,28000 €

B0C5C625 Placa amb dues planxes d'acer i aïllament de poliuretà amb un gruix total de 50 mm, amb la
cara exterior grecada color estàndard, diferent del blanc, gruix de les planxes (ext/int) de
0,6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat amb nervi i sistema de fixació oculta amb tapajunts,
per a cobertes

17,79750 €

Altres conceptes 9,39250 €

E54 COBERTES DE PLANXES METÀL·LIQUES
E54Z ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES DE PLANXES METÀL·LIQUES
______________________________________________________________________________________________________________

E54ZS333 m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0.6 mm de gruix, 30 cm de desenvolupament, com a
màxim, amb 3 plecs, per a vora lliure, col·locat amb fixacions mecàniques

16,67 €

B0CHS333 Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0.6 mm de gruix, 30 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a vora lliure

5,22648 €

B0A5AA00 Cargol autoroscant amb volandera 0,96000 €

Altres conceptes 10,48352 €
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E54ZS76K m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gruix, 60 cm de desenvolupament, com a
màxim, amb 5 plecs, per a canaló exterior, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat

17,31 €

B0CHS76K Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gruix, 60 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a canaló exterior

5,50494 €

B0A5AA00 Cargol autoroscant amb volandera 0,96000 €

B7J50010 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 0,36275 €

Altres conceptes 10,48231 €

E54ZV163 m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0.6 mm de gruix, 60 cm de desenvolupament, com a
màxim, amb 3 plecs, per a carener, col·locat amb fixacions mecàniques, amb perfils conformats d' estanquitat

20,64 €

B7JZ00F6 Perfil d'estanquitat per a remats de planxa d'acer plegada 5,32000 €

B0CHS163 Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0.6 mm de gruix, 60 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a carener

5,62275 €

B0A5AA00 Cargol autoroscant amb volandera 0,96000 €

Altres conceptes 8,73725 €

E54ZV233 m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0.6 mm de gruix, 30 cm de desenvolupament, com a
màxim, amb 3 plecs, per a minvell, col·locat amb fixacions mecàniques, amb perfils conformats d' estanquitat, i
segellat

18,31 €

B7JZ00F6 Perfil d'estanquitat per a remats de planxa d'acer plegada 2,66000 €

B0A5AA00 Cargol autoroscant amb volandera 0,96000 €

B0CHS233 Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0.6 mm de gruix, 30 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a minvell

5,22648 €

B7J50010 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 0,72550 €

Altres conceptes 8,73802 €

E5Z ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES
E5ZJ CANALS EXTERIORS
______________________________________________________________________________________________________________

E5ZJU001 m Canal exterior de secció rectangular, de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix i 65 cm de desenvolupament, com
a màxim, col·locada amb peces especials i connectada al baixant

43,48 €

B5ZZJLPT Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló de diàmetre
8/10 mm

1,30000 €

B5ZHU002 Ganxo i suport d'acer galvanitzat per a canal de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix, de 65
cm de desenvolupament, com a màxim, i secció rectangular

8,70000 €

B5ZHU001 Canal exterior de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix, de 65 cm de desenvolupament, com a
màxim, i secció rectangular

18,12200 €

Altres conceptes 15,35800 €

E7 IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
E7C AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I FONOABSORBENTS
E7CD AÏLLAMENTS EXTERIORS PREPARATS PER A SUPORT DE REVESTIMENTS CONTINUS AMORFS
______________________________________________________________________________________________________________

E7CDI451 m2 Aïllament exterior per a suport de revestiment prim, amb placa de suro aglomerat (ICB) per a aïllaments, de
densitat 110 kg/m3, de 50 mm de gruix i amb cantell recte, fixada mecànicament amb morter de ciment per a ús
corrent (GP) i tac i suport de niló, i revestida amb morter de ciment per a ús corrent (GP) amb malla de fibra de
vidre revestida de PVC, de dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 160 g/m2 embeguda

25,46 €

B7CZ1500 Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 50 mm de gruix com a màxim 1,84000 €

B7C51500 Placa de suro aglomerat (ICB) per a aïllaments, de densitat 110 kg/m3, de 50 mm de gruix i
amb cantell recte

9,99600 €

B8111G90 Morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSIII-W2, segons UNE-EN 998-1, en
sacs

0,56801 €

B8Z101JG Malla de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 160
g/m2

2,76294 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
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Altres conceptes 10,29305 €

E8 REVESTIMENTS
E81 ARREBOSSATS I ENGUIXATS
E81Z ELEMENTS AUXILIARS PER A ARREBOSSATS, ENGUIXATS I ELEMENTS DE GUIX
______________________________________________________________________________________________________________

E81ZB9K0 m Protecció d'aresta amb cantonera d'alumini de 5 mm de gruix i 25 mm de desenvolupament 4,16 €

B81ZB9K0 Cantonera per a arrebossats i enguixats de material d'alumini per a arestes de 5 mm de gruix
i 25 mm de desenvolupament

2,10120 €

Altres conceptes 2,05880 €

E84 CELS RASOS
E84H CELS RASOS DE TAULERS DE PARTÍCULES AGLOMERADES AMB CIMENT
______________________________________________________________________________________________________________

E84HU080 m2 Cel ras de tauler de partícules de fusta aglomerades amb ciment Portland (CPB) de 10mm de gruix sobre
perfils d'acer galvanitzat tipus omega, de 0,6 mm de gruix i 70 mm d'amplada, fixats directament al sostre cada
0,8 m

34,31 €

B84ZUB80 Perfil per a cel ras d'acer galvanitzat de 60mm d'amplària, 27 mm d'alçària i gruix 0,6mm 2,20500 €

B0CU5820 Tauler de partícules de fusta aglomerades amb ciment portland CBP.E, de 10 mm de gruix,
per a ambient exterior segons UNE-EN 634-2, reacció al foc B-s2, d0, acabat llis color gris,
tallat a mida

12,36900 €

B0A62F90 Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 5,94000 €

B0A4U080 Visos d'acer inoxidable amb volandera amb làmina d'EPDM 1,24950 €

Altres conceptes 12,54650 €

E88 ESTUCATS, ESGRAFIATS I MONOCAPES
E881 ESTUCATS, ESGRAFIATS I MONOCAPES
______________________________________________________________________________________________________________

E881C185 m2 Arrebossat amb morter monocapa (OC) de ciment, de designació CSIII-W2, segons la norma UNE-EN 998-1,
col·locat manualment i acabat llis

16,71 €

B8816432 Morter de ciment monocapa (OC), de designació CSIII-W2, segons UNE-EN 998-1, per a
acabat llis

2,59350 €

Altres conceptes 14,11650 €

EA TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
EAV PERSIANES, GELOSIES DE LAMES I PROTECCIONS SOLARS
EAVS PERSIANES REPLEGABLES HORITZONTALMENT
______________________________________________________________________________________________________________

EAVSD8D5 m2 Persiana replegable horitzontal, tipus veneciana, per a un buit d'obra de 250 cm d'alçària com a màxim i de 150
a 175 cm d'amplària, de lamel·les orientables autoportants de 100 mm d'amplària d'alumini lacat amb pintures
de polièster-poliamida termoendurides al forn amb accionament motoritzat, col·locada amb fixacions
mecàniques

343,64 €

BAVSD8D5 Persiana replegable horitzontal, tipus veneciana, per a un buit d'obra de 250 cm d'alçària
com a màxim i de 150 a 175 cm d'amplària, de lamel·les orientables autoportants de 100 mm
d'amplària d'alumini lacat amb pintures de polièster-poliamida termoendurides al forn amb
accionament motoritzat

333,03000 €

Altres conceptes 10,61000 €
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EAW AUTOMATISMES PER A TANCAMENTS PRACTICABLES
EAWZ ELEMENTS AUXILIARS PER A AUTOMATISMES DE TANCAMENTS PRACTICABLES
______________________________________________________________________________________________________________

EAWZ12A2 u Quadre elèctric de maniobres per a automatismes de tancaments, de plàstic, connectat i muntat superficialment 34,68 €

BAWZ1202 Quadre elèctric de maniobres per a automatismes de tancaments, de plàstic, per a muntar
superficialment

11,20000 €

Altres conceptes 23,48000 €

EAWZPA00 u Emissor de radiocomandament amb pila de 12 v 26,15 €

BAVZPA00 Emissor de radiocomandament, amb pila de 12 v 23,80000 €

Altres conceptes 2,35000 €

ED INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
ED1 DESGUASSOS, BAIXANTS I AÏLLAMENTS I ACCESSORIS DE DESGUASOS I BAIXANTS
ED14 BAIXANTS AMB TUBS METÀL·LICS
______________________________________________________________________________________________________________

ED14U020 m Baixant de tub de planxa de zinc de D 80 mm i d'1 mm de gruix, incloses les peces especials i fixat
mecàmicament amb brides

43,25 €

BDY4U020 Element de muntatge per a baixant de tub de planxa de zinc de D 80 mm i d'1 mm de gruix 0,71000 €

BD1ZU020 Brida per a tub de planxa de zinc 7,18000 €

BD14U020 Tub de planxa de zinc de D 80 mm i d'1 mm de gruix 15,79200 €

Altres conceptes 19,56800 €

EG INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
EG2 TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES
EG21 TUBS RÍGIDS NO METÀL·LICS
______________________________________________________________________________________________________________

EG21291H m Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a
l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i
muntat superficialment

3,88 €

BGW21000 Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC 0,14000 €

BG212910 Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

1,48920 €

Altres conceptes 2,25080 €

EG23 TUBS RÍGIDS METÀL·LICS
______________________________________________________________________________________________________________

EG23R915 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 32 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment

5,36 €

BGW23000 Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer 0,23000 €

BG23R910 Tub rígid d'acer galvanitzat, de 32 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 4000 N, per a roscar

2,87640 €

Altres conceptes 2,25360 €
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EG3 CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA
EG38 CONDUCTORS DE COURE NUS
______________________________________________________________________________________________________________

EG380A02 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2, muntat superficialment 10,26 €

BG380A00 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2 1,88700 €

BGW38000 Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 0,33000 €

Altres conceptes 8,04300 €

EGD ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA
EGD1 PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA
______________________________________________________________________________________________________________

EGD1441E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària de
18.3 mm de diàmetre, clavada a terra

26,30 €

BGYD1000 Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 4,12000 €

BGD14410 Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2500 mm de llargària, de 18.3
mm de diàmetre, estàndard

9,82000 €

Altres conceptes 12,36000 €

EGDZ ELEMENTS ESPECIALS DE CONNEXIÓ A TERRA
______________________________________________________________________________________________________________

EGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat
superficialment

37,33 €

BGDZ1102 Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa
estanca i per muntar superficialment

25,71000 €

Altres conceptes 11,62000 €

EM INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT
EM1 INSTAL·LACIONS DE DETECCIÓ I ALARMA D'INCENDIS I GASOS
EM12 CENTRALS DE DETECCIÓ
______________________________________________________________________________________________________________

EM121106 u Central de detecció d'incendis convencional per a 1 zona, amb doble alimentació, amb funcions d'autoanàlisi
automàtic amb indicador d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova d'alarma, i muntada a
la paret

203,13 €

BMY12000 Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció 0,65000 €

BM121100 Central de detecció d'incendis convencional per a 1 zona, amb doble alimentació, amb
funcions d'autoanàlisi automàtic amb indicador d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió
de zona i de prova d'alarma

151,32000 €

Altres conceptes 51,16000 €

EM9 INSTAL·LACIONS DE PARALLAMPS
EM91 PARALLAMPS
______________________________________________________________________________________________________________

EM91FG3B u Parallamps amb capçal dotat de dispositiu d'encebament (PDC) electrònic, amb un avanç del temps
d'encebament de 60 µs, amb N-I radi=80m,N-II radi=90m, N-III radi=105m,N-IV radi=120m d'acord amb assaig ,
amb pal d'acer galvanitzat de 6 m d'alçària, peça d'adaptació del dispositiu i elements de fixació per a suport
amb placa base muntat sobre coberta

1.581,86 €

BM91FG3B Parallamps amb capçal dotat de dispositiu d'encebament (PDC) electrònic, amb un avanç del
temps d'encebament de 60 µs, amb N-I radi=80m,N-II radi=90m, N-III radi=105m,N-IV
radi=120m d'acord amb assaig , amb pal d'acer galvanitzat de 6 m d'alçària, peça
d'adaptació del dispositiu i elements de fixació per a suport amb placa base

1.392,17000 €

Altres conceptes 189,69000 €
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EM9A COMPTADORS, DETECTORS I MESURADORS D'INTENSITAT PER A INSTAL·LACIONS DE PARALLAMPS
______________________________________________________________________________________________________________

EM9AU001 u Comptador de llamps amb registre del nombre de descàrregues, amb dispositiu de mesurador de la intensitat
de corrent, muntat en el cable conductor de la instal·lació del parallamps

321,53 €

BM9AU001 Comptador de llamps amb registre del nombre de descàrregues, per a muntar en el cable
conductor de la instal·lació del parallamps, amb dispositiu de mesurador de la intensitat de
corrent

307,44000 €

Altres conceptes 14,09000 €

EY AJUDES DEL RAM DE PALETA
EY0 AJUDES DEL RAM DE PALETA
EY01 REGATES
______________________________________________________________________________________________________________

EY011A1A m Obertura de regata en paret de maçoneria, amb mitjans manuals i tapada amb morter de ciment 1:4 12,79 €

Altres conceptes 12,79000 €

G PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL
GM INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT
GM1 INSTAL·LACIONS DE DETECCIÓ I ALARMA D'INCENDIS I GASOS
GM11 DETECTORS
______________________________________________________________________________________________________________

GM112120 u Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-7, amb base de
superfície, muntat superficialment

55,62 €

BMY11000 Part proporcional d'elements especials per a detectors 0,35000 €

BM112120 Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN
54-7, amb base de superfície

44,11000 €

Altres conceptes 11,16000 €

H PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT
H1 PROTECCIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS EN EL TRABAJO
H12 IMPLANTACIONS D'OBRA
H121 BASTIDES
______________________________________________________________________________________________________________

H1213251 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm,
amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60
cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior
i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb
un recorregut total màxim de 20 km

6,20 €

Altres conceptes 6,20000 €

H1215250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <=
200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la
cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats, per a
seguretat i salut

0,09 €

B1Z0Y250 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm
d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament,
plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada
20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats, per a seguretat i
salut

0,09000 €

Altres conceptes 0,00000 €
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H14 PROTECCIONES INDIVIDUALES
H141 PROTECCIONES DE LA CABEZA
______________________________________________________________________________________________________________

H1411111 u Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un peso máximo de 400 g, homologado
según UNE-EN 812

5,84 €

B1411111 Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un peso máximo de 400
g, homologado según UNE-EN 812

5,84000 €

Altres conceptes 0,00000 €

H142 PROTECCIONES DEL APARATO OCULAR
______________________________________________________________________________________________________________

H1421110 u Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor transparente y tratamiento contra
el empañamiento, homologadas según UNE-EN 167 y UNE-EN 168

7,03 €

B1421110 Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor transparente y
tratamiento contra el empañamiento, homologadas según UNE-EN 167 y UNE-EN 168

7,03000 €

Altres conceptes 0,00000 €

H1423230 u Gafas de seguridad para corte oxiacetilénico, con montura universal de varilla de acero recubierta de PVC, con
visores circulares de 50 mm de D oscuros de color DIN 5, homologadas según UNE-EN 175 y UNE-EN 169

5,64 €

B1423230 Gafas de seguridad para corte oxiacetilénico, con montura universal de varilla de acero
recubierta de PVC, con visores circulares de 50 mm de D oscuros de color DIN 5,
homologadas según UNE-EN 175 y UNE-EN 169

5,64000 €

Altres conceptes 0,00000 €

H1424340 u Gafas de seguridad herméticas para esmerilar, con montura de cazoleta de policarbonato con respiradores y
apoyo nasal, adaptables con cinta elástica, con visores circulares de 50 mm de D roscados en la montura,
homologadas según UNE-EN 167 y UNE-EN 168

7,23 €

B1424340 Gafas de seguridad herméticas para esmerilar, con montura de cazoleta de policarbonato
con respiradores y apoyo nasal, adaptables con cinta elástica, con visores circulares de 50
mm de D roscados en la montura, homologadas según UNE-EN 167 y UNE-EN 168

7,23000 €

Altres conceptes 0,00000 €

H142AC60 u Pantalla facial para soldadura eléctrica, con marco abatible de mano y soporte de poliéster reforzado con fibra
de vidrio vulcanizada de 1,35 mm de espesor, con visor inactínico semioscuro con protección DIN 12,
homologada según UNE-EN 175

9,56 €

B142AC60 Pantalla facial para soldadura eléctrica, con marco abatible de mano y soporte de poliéster
reforzado con fibra de vidrio vulcanizada de 1,35 mm de espesor, con visor inactínico
semioscuro con protección DIN 12, homologada según UNE-EN 175

9,56000 €

Altres conceptes 0,00000 €

H143 PROTECCIONES DEL APARATO AUDITIVO
______________________________________________________________________________________________________________

H1432012 u Protector auditivo de auricular, acoplado a la cabeza con arnés y orejeras antiruido, homologado según
UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458

22,52 €

B1432012 Protector auditivo de auricular, acoplado a la cabeza con arnés y orejeras antiruido,
homologado según UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458

22,52000 €

Altres conceptes 0,00000 €
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H144 PROTECCIONES DEL APARATO RESPIRATORIO
______________________________________________________________________________________________________________

H1441201 u Mascarilla autofiltrante contra polvillo y vapores tóxicos, homologada según UNE-EN 405 0,74 €

B1441201 Mascarilla autofiltrante contra polvillo y vapores tóxicos, homologada según UNE-EN 405 0,74000 €

Altres conceptes 0,00000 €

H145 PROTECCIONES DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES
______________________________________________________________________________________________________________

H1451110 u Par de guantes para uso general, con palma, nudillos, uñas y dedos índice y pulgar de piel, dorso de la mano y
manguito de algodón, forro interior, y sujeción elástica en la muñeca

1,77 €

B1451110 Par de guantes para uso general, con palma, nudillos, uñas y dedos índice y pulgar de piel,
dorso de la mano y manguito de algodón, forro interior y sujeción elástica en la muñeca

1,77000 €

Altres conceptes 0,00000 €

H1455710 u Par de guantes de alta resistencia al corte y a la abrasión para ferrallista, con dedos y palma de caucho rugoso
sobre soporte de algodón, y sujeción elástica en la muñeca, homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420

3,02 €

B1455710 Par de guantes de alta resistencia al corte y a la abrasión para ferrallista, con dedos y palma
de caucho rugoso sobre soporte de algodón y sujeción elástica en la muñeca, homologados
según UNE-EN 388 y UNE-EN 420

3,02000 €

Altres conceptes 0,00000 €

H1459630 u Par de guantes para soldador, con palma de piel, forro interior de algodón, y manga larga de serraje forrada de
dril fuerte, homologados según UNE-EN 407 y UNE-EN 420

9,32 €

B1459630 Par de guantes para soldador, con palma de piel, forro interior de algodón y manga larga de
serraje forrada de dril fuerte, homologados según UNE-EN 407 y UNE-EN 420

9,32000 €

Altres conceptes 0,00000 €

H146 PROTECCIONES DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES
______________________________________________________________________________________________________________

H1461110 u Par de botas de agua de PVC de caña alta, con suela antideslizante y forradas de nylon lavable, homologadas
según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347

7,23 €

B1461110 Par de botas de agua de PVC de caña alta, con suela antideslizante y forradas de nylon
lavable, homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346
y UNE-EN ISO 20347

7,23000 €

Altres conceptes 0,00000 €

H1462241 u Par de botas de seguridad resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada suela
antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para el talón, lengüeta de fuelle, de desprendimiento rápido,
con puntera metálica

25,67 €

B1462241 Par de botas de seguridad resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera
acolchada suela antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para el talón, lengüeta de
fuelle, de desprendimiento rápido, con puntera metálica

25,67000 €

Altres conceptes 0,00000 €
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H147 PROTECCIONES DEL CUERPO
______________________________________________________________________________________________________________

H1473203 u Cinturón de seguridad de sujeción, suspensión y anticaída, clases A, B y C, de poliéster y herraje estampado,
con arneses de sujeción para el tronco y para las extremidades inferiores, homologado según CE

152,87 €

B1473203 Cinturón de seguridad de sujeción, suspensión y anticaída, clases A, B y C, de poliéster y
herraje estampado, con arneses de sujeción para el tronco y para las extremidades
inferiores, homologado según CE

152,87000 €

Altres conceptes 0,00000 €

H147N000 u Faja de protección dorsolumbar 24,33 €

B147N000 Faja de protección dorsolumbar 24,33000 €

Altres conceptes 0,00000 €

H147RA00 m Cuerda de poliamida de alta tenacidad, de 16 mm de diámetro, para sirga de cinturón de seguridad 5,79 €

B147RA00 Cuerda de poliamida de alta tenacidad, de 16 mm de diámetro, para sirga de cinturón de
seguridad

5,79000 €

Altres conceptes 0,00000 €

H148 ROPA DE TRABAJO
______________________________________________________________________________________________________________

H1481131 u Mono de trabajo, de poliéster y algodón, con bolsillos exteriores 12,59 €

B1481131 Mono de trabajo, de poliéster y algodón, con bolsillos exteriores 12,59000 €

Altres conceptes 0,00000 €

H1487350 u Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para edificación, de PVC soldado de 0,3 mm de espesor,
homologado según UNE-EN 340

5,32 €

B1487350 Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para edificación, de PVC soldado de 0,3
mm de espesor, homologado según UNE-EN 340

5,32000 €

Altres conceptes 0,00000 €

H1488580 u Delantal para soldador, de serraje, homologado según UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 y UNE-EN 348 20,96 €

B1488580 Delantal para soldador, de serraje, homologado según UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 y
UNE-EN 348

20,96000 €

Altres conceptes 0,00000 €

H15 PROTECCIONES COLECTIVAS
H151 PROTECCIONES SUPERFICIALES CONTRA CAÍDAS DE PERSONAS Y OBJETOS
______________________________________________________________________________________________________________

H1510001 m2 Protección horizontal bajo el encofrado de forjados con red de hilo trenzado de poliamida no regenerada, de
tenacidad alta, de 4mm de diámetro y 80x80 mm de paso de malla, con cuerda perimetral de poliamida de 12
mm de diámetro atada a la red, unida a la estructura de sopandas del encofrado mediante ganchos metálicos
cada metro, con el desmontaje incluido

1,34 €

B1Z11215 Red de hilo trenzado de poliamida no regenerada, de tenacidad alta, de 4 mm de D y 80x80
mm de paso de malla, con cuerda perimetral de poliamida de 12 mm de diámetro anudada a
la red, para 10 usos, para seguridad y salud

0,17000 €

B15ZG001 Gancho metálico en forma de S, para seguridad y salud 0,04000 €

Altres conceptes 1,13000 €
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H15118D1 m2 Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions superficials contra caigudes, amb malla de reforç i
traus perimetrals, corda de subjecció, de diàmetre 12 mm, amb el desmuntatge inclòs

8,02 €

B15Z1500 Cuerda de poliamida de 12 mm de diámetro, para seguridad y salud 0,14750 €

B151K050 Lona de polietilè, amb malla de reforç i traus perimetrals, per a seguretat i salut 3,86400 €

Altres conceptes 4,00850 €

H151AJ01 m2 Protección horizontal de oberturas, menores de 1 m de diámetro, en forjados, con madera y con el desmontaje
incluido

12,21 €

B1Z0A100 Clavo de acero, para seguridad y salud 0,15609 €

B1Z0D230 Tablón de madera de pino para 10 usos, para seguridad y salud 1,54800 €

B1Z0D300 Lata de madera de pino, para seguridad y salud 0,49153 €

Altres conceptes 10,01438 €

H152 PROTECCIONES LINEALES CONTRA CAÍDAS DE PERSONAS Y OBJETOS
______________________________________________________________________________________________________________

H1523231 m Barandilla de protección en el perímetro del forjado, de altura 1 m con travesaño superior e intermedio de tubo
metálico de 2,3´´, zócalo de tabla de madera, fijada con soportes de montante metálico con mordaza para el
forjado y con el desmontaje incluido

7,26 €

B0DZSM0K Tubo metálico de 2,3´´ de diámetro, para 150 usos, para seguridad y salud 0,33600 €

B1526EK6 Montante metálico para barandilla de seguridad, de 1 m de altura, con mordaza para el
forjado, para 15 usos

0,66800 €

B1Z0D400 Tabla de madera de pino para 3 usos, para seguridad y salud 1,24520 €

Altres conceptes 5,01080 €

H152J105 m Cable fiador para el cinturón de seguridad, fijado en anclajes de servicio y con el desmontaje incluido 5,37 €

B0AC112D Cable de acero galvanizado rígido de composición 1x7+0 y diámetro 9 mm, para seguridad y
salud

1,36800 €

Altres conceptes 4,00200 €

H152U000 m Valla de advertencia o balizamiento de 1 m de altura con malla de polietileno naranja, fijada a 1 m del perímetro
del forjado con soportes de acero alojados con agujeros al forjado

2,29 €

B152U000 Malla de polietileno de alta densidad color naranja para vallas de advertencia o balizamiento
de 1 m de altura, para seguridad y salud

0,53550 €

B1526EL6 Montante metálico para barandilla de seguridad, de 1 m de altura, para alojar en
perforaciones del forjado, para 15 usos

0,69000 €

Altres conceptes 1,06450 €

H16 MEDIDAS PREVENTIVAS
H16F CONTROL DE LA SEGURIDAD EN LA OBRA Y FORMACIÓN DEL PERSONAL
______________________________________________________________________________________________________________

H16F1004 h Información en Seguridad y Salud para los riesgos específicos de la obra 18,62 €

Altres conceptes 18,62000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
Pàg.: 12

H2 ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
H2R GESTIÓ DE RESIDUS
H2RA DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIO AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS
______________________________________________________________________________________________________________

H2RA7FD0 kg Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de fibrociment perillosos amb una densitat 0,9 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170605* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002), per a seguretat i salut

0,14 €

B1Z27FD0 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de fibrociment perillosos amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170605* segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002), per a seguretat i salut

0,14000 €

Altres conceptes 0,00000 €

H6 CERRAMIENTOS Y DIVISORIAS
H6A CERRAMIENTOS DE MALLAS METÁLICAS
H6AA CERRAMIENTOS DE MALLA DE ACERO
______________________________________________________________________________________________________________

H6AA2111 m Valla móvil, de 2 m de altura, de acero galvanizado, con malla electrosoldada de 90x150 mm y de 4,5 y 3,5 mm
de D, marco de 3,5x2 m de tubo de 40 mm de D, fijado a pies prefabricados de hormigón, y con el desmontaje
incluido

2,81 €

B1Z6211A Valla móvil, de 2 m de altura, de acero galvanizado, con malla electrosoldada de 90x150 mm
y de 4,5 y 3,5 mm de diámetro, bastidor de 3,5x2 m de tubo de 40 mm de diámetro para fijar
a pies prefabricados de hormigón, para 20 usos, para seguridad y salud

0,88000 €

B1Z6AF0A Dado de hormigón de 38 kg para pie de valla móvil de malla de acero y para 20 usos, para
seguridad y salud

0,04200 €

Altres conceptes 1,88800 €

HB SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL
HBB SEÑALIZACIÓN VERTICAL
HBB1 SEÑALES DE PELIGRO, PRECEPTIVAS Y DE REGULACIÓN
______________________________________________________________________________________________________________

HBB11111 u Placa con pintura reflectante triangular de 70 cm de lado, para señales de tráfico, fijada y con el desmontaje
incluido

55,58 €

BBL11102 Placa triangular, de 70 cm, con pintura reflectante, para 2 usos, para seguridad y salud 36,77000 €

Altres conceptes 18,81000 €

HBB11251 u Placa con pintura reflectante circular de 60 cm de diámetro, para señales de tráfico, fijada y con el desmontaje
incluido

62,05 €

BBL12602 Placa circular, de D 60 cm, con pintura reflectante, para 2 usos, para seguridad y salud 43,26000 €

Altres conceptes 18,79000 €

HBBA SEÑALES DE SEGURIDAD LABORAL
______________________________________________________________________________________________________________

HBBAA005 u Señal de prohibición, normalizada con pictograma negro sobre fondo blanco, de forma circular con bordes y
banda transversal descendente de izquierda a derecha a 45°, en color rojo, diámetro 29 cm, con cartel
explicativo rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada y con el desmontage incluido

35,92 €

BBBAA005 Señal de prohibición, normalizada con pictograma negro sobre fondo blanco, de forma
circular con bordes y banda transversal descendente de izquierda a derecha a 45° en color
rojo, de diámetro 29 cm, para ser vista hasta 12 m, para seguridad y salud

6,78000 €

BBBAD015 Cartel explicativo del contenido de la señal, con leyenda indicativa de prohibición, con el
texto en negro sobre fondo rojo, de forma rectangular, con el borde negro, lado mayor 29
cm, para ser visto hasta 12 m, para seguridad y salud

10,33000 €

Altres conceptes 18,81000 €
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HBBAB115 u Señal de obligación, normalizada con pictograma blanco sobre fondo azul, de forma circular con bordes en
color blanco, diámetro 29 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada y con el
desmontage incluido

34,75 €

BBBAD025 Cartel explicativo del contenido de la señal, con leyenda indicativa de obligación, con el texto
en blanco sobre fondo azul, de forma rectangular, con el borde blanco, lado mayor 29 cm,
para ser visto hasta 12 m, para seguridad y salud

9,16000 €

BBBAB115 Señal de obligación, normalizada con pictograma blanco sobre fondo azul, de forma circular
con bordes en color blanco, de diámetro 29 cm, para ser vista hasta 12 m, para seguridad y
salud

6,78000 €

Altres conceptes 18,81000 €

HBBAE001 u Rótulo adhesivo ( MIE-RAT.10 ) de maniobra para cuadro o pupitre de control eléctrico, adherido 6,29 €

BBBAE001 Rótulo adhesivo ( MIE-RAT.10 ) de maniobra para cuadro o pupitre de control eléctrico, para
seguridad y salud

6,29000 €

Altres conceptes 0,00000 €

HBC BALIZAMIENTO
HBC1 BALIZAMIENTO
______________________________________________________________________________________________________________

HBC19081 m Cinta de balizamiento, con un soporte cada 5 m y con el desmontaje incluido 1,46 €

B1Z0B700 Acero en barras corrugadas B400S de límite elástico >= 400 N/mm2, para seguridad y salud 0,07920 €

BBC19000 Cinta de balizamiento , para seguridad y salud 0,16000 €

Altres conceptes 1,22080 €

HBC1GFJ1 u Luminaria con lámpara intermitente color ámbar con energía de batería de 12 V y con el desmontaje incluido 30,12 €

BBC1GFJ2 Luminaria con lámpara intermitente color ámbar, con energía de batería de 12 V, para 2
usos, para seguridad y salud

27,30000 €

Altres conceptes 2,82000 €

HBC1KJ00 m Valla móvil metálica de 2,5 m de longitud y 1 m de altura y con el desmontaje incluido 6,09 €

BBC1KJ04 Valla móvil metálica de 2,5 m de longitud y 1 m de altura, para 4 usos, para seguridad y salud 4,96000 €

Altres conceptes 1,13000 €

HM INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS Y DE SEGURIDAD
HM3 EXTINTORES
HM31 EXTINTORES
______________________________________________________________________________________________________________

HM31161J u Extintor de polvo seco, de 6 kg de carga, con presión incorporada, pintado, con soporte en la pared y con el
desmontaje incluido

49,47 €

B1ZM1000 Parte proporcional de elementos especiales para extintores, para seguridad y salud 0,35000 €

BM311611 Extintor de polvo seco, de carga 6 kg, con presión incorporada, pintado, para seguridad y
salud

40,86000 €

Altres conceptes 8,26000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
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HQ EQUIPAMIENTOS
HQU EQUIPAMIENTOS PARA PERSONAL DE OBRA
HQU2 MOBILIARIO Y APARATOS PARA MÓDULOS PREFABRICADOS DE OBRA
______________________________________________________________________________________________________________

HQU22301 u Armario metálico individual de doble compartimento interior, de 0,4x0,5x1,8 m, colocado y con el desmontaje
incluido

66,47 €

BQU22303 Armario metálico individual con doble compartimento interior, de 0,4x0,5x1,8 m, para 3 usos,
para seguridad y salud

61,70000 €

Altres conceptes 4,77000 €

HQU25701 u Banco de madera, de 3,5 m de longitud y 0,4 m de anchura, con capacidad para 5 personas, colocado y con el
desmontaje incluido

26,48 €

BQU25700 Banco de madera de 3,5 m de longitud y 0,4 m de ancho, con capacidad para 5 personas
para 4 usos , para seguridad y salud

23,61250 €

Altres conceptes 2,86750 €

HQU27502 u Mesa de madera con capacidad para 6 personas, colocada y con el desmontaje incluido 20,15 €

BQU27500 Mesa de madera, con capacidad para 6 personas para 4 usos , para seguridad y salud 13,47250 €

Altres conceptes 6,67750 €

HQU2AF02 u Nevera eléctrica, de 100 l de capacidad, colocada y con el desmontaje incluido 111,52 €

BQU2AF02 Nevera eléctrica, de 100 l de capacidad, para 2 usos, para seguridad y salud 104,84000 €

Altres conceptes 6,68000 €

HQU2E001 u Horno microondas para calentar comidas, colocado y con el desmontaje incluido 102,84 €

BQU2E002 Horno microondas, para 2 usos, para seguridad y salud 101,89000 €

Altres conceptes 0,95000 €

HQU2GF01 u Recipiente para recogida de basuras, de 100 l de capacidad, colocado y con el desmontaje incluido 61,19 €

BQU2GF00 Recipiente para recogida de basuras de 100 l de capacidad, para seguridad y salud 59,28000 €

Altres conceptes 1,91000 €

I PARTIDES D'OBRA DE DESPESES INDIRECTES
I2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
I2R GESTIÓ DE RESIDUS
I2R5 TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS
______________________________________________________________________________________________________________

I2R540S1 m2 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de
capacitat

3,45 €

Altres conceptes 3,45000 €
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K PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ D'EDI
K2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
K21 ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES
K214 DESMUNTATGES I ENDERROCS D'ESTRUCTURES
______________________________________________________________________________________________________________

K2148251 m3 Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 128,83 €

Altres conceptes 128,83000 €

K2148L24 m2 Enderroc de volta de ceràmica, de dos gruixos, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

7,77 €

Altres conceptes 7,77000 €

K2148N01 m3 Enderroc de reblert de volta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor inclós
paviment de rasilla

35,37 €

Altres conceptes 35,37000 €

K215 DESMUNTATGES I ENDERROCS DE COBERTES
______________________________________________________________________________________________________________

K2153120 m2 Enderroc complet de coberta inclinada, de plaques conformades, amb mitjans manuals, neteja i aplec del
material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

14,15 €

Altres conceptes 14,15000 €

K218 DESMUNTATGES, ARRENCADES I REPICATS DE REVESTIMENTS
______________________________________________________________________________________________________________

K2182231 m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

12,13 €

Altres conceptes 12,13000 €

K21A DESMUNTATGES I ARRENCADES DE TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
______________________________________________________________________________________________________________

K21A1011 u Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor 20,21 €

Altres conceptes 20,21000 €

K21D DEMOLICIONS I ARRENCADES D'ELEMENTS D'EVACUACIÓ I VENTILACIÓ
______________________________________________________________________________________________________________

K21D3611 m Enderroc de xemeneia superficial de tub de fibrociment de diàmetre fins a 50 cm, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

5,66 €

Altres conceptes 5,66000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
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K4 ESTRUCTURES
K45 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
K458 FORMIGONAT DE CÈRCOLS
______________________________________________________________________________________________________________

K45817C4 m3 Formigó per a cèrcols, HA-25/B/10/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb
bomba

109,58 €

B065710B Formigó HA-25/B/10/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >=
250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

72,82050 €

Altres conceptes 36,75950 €

K4B ARMADURES PASSIVES
K4B8 ARMADURES PER A CÈRCOLS
______________________________________________________________________________________________________________

K4B83000 kg Armadura per a cèrcols AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 1,36 €

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,00610 €

Altres conceptes 1,35390 €

K4D MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRATS I COL·LOCACIÓ D'ALLEUGERIMENTS
K4D8 ENCOFRATS PER A CÈRCOLS
______________________________________________________________________________________________________________

K4D8D500 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a cèrcols de directriu recta 29,00 €

B0D71130 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,45987 €

B0D31000 Llata de fusta de pi 0,46081 €

B0D625A0 Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,18834 €

B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,69685 €

B0A31000 Clau acer 0,13695 €

Altres conceptes 26,05718 €

K4Z ELEMENTS ESPECIALS PER A ESTRUCTURES
K4ZW ANCORATGES PER A ESTRUCTURES
______________________________________________________________________________________________________________

K4ZWMB01 u Ancoratge amb tac químic de 12 mm de diàmetre amb cargol, volandera i femella, sobre suport de fàbrica de
maó massís

8,92 €

B0A63H00 Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella 3,91000 €

Altres conceptes 5,01000 €

K6 TANCAMENTS I DIVISÒRIES
K61 PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA
K612 PARETS DE CERÀMICA
______________________________________________________________________________________________________________

K612V51K m2 Sòcol per a trapa practicable per a un forat rectangular, amb paret de 14 cm de gruix per a revestir, de maó
calat HD de 290x140x100 mm amb morter mixt 1:2:10

44,70 €

B0F1E2A1 Maó calat R-10, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1

5,44320 €

Altres conceptes 39,25680 €
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K7 IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS
K7J JUNTS I SEGELLANTS
K7J5 SEGELLATS DE JUNTS
______________________________________________________________________________________________________________

K7J5111A m Segellat de junt entre materials d'obra de 10 mm d'amplària i 5 mm de fondària, amb massilla de silicona neutra
monocomponent, aplicada amb pistola manual, prèvia imprimació específica

3,31 €

B7JZ1010 Imprimació prèvia per a segellats de massilla de silicona neutra 0,05021 €

B7J50010 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 0,83868 €

Altres conceptes 2,42111 €

K7Z ELEMENTS ESPECIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
K7Z1 ELEMENTS ESPECIALS PER A MEMBRANES
______________________________________________________________________________________________________________

K7Z15MD0 m Matarracó de radi 6 cm, fet amb morter de ciment 1:6 8,74 €

Altres conceptes 8,74000 €

K7Z1JWD2 m2 Arrebossat a bona vista de faixa horitzontal, per a suport de membranes, amb morter de ciment 1:6 amb acabat
remolinat

28,66 €

Altres conceptes 28,66000 €

K7Z3 REFORÇOS PER A MEMBRANES AMB LÀMINES BITUMINOSES
______________________________________________________________________________________________________________

K7Z32GX5 m2 Reforç lineal de membrana, amb làmina de betum modificat LBM (SBS)-50/G-FP amb armadura de feltre de
polièster de 150 g/m2, amb acabat de color estàndard, adherida en calent, prèvia imprimació

25,36 €

B7Z24000 Emulsió bituminosa, tipus ED 0,23940 €

B712A0XA Làmina de betum modificat amb autoprotecció mineral LBM (SBS) 50/G-FP amb armadura
de feltre de polièster de 150 g/m2 reforçada i acabat de color estàndard

7,64500 €

Altres conceptes 17,47560 €

K8 REVESTIMENTS
K81 ARREBOSSATS, ENGUIXATS I ELEMENTS DE GUIX
K811 ARREBOSSATS
______________________________________________________________________________________________________________

K81126C2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:2:10,
remolinat

27,24 €

Altres conceptes 27,24000 €

K87 TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE REPARACIÓ I NETEJA
K874 TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE REPARACIÓ I NETEJA D'ELEMENTS D'ACER
______________________________________________________________________________________________________________

K8741120 m2 Neteja i preparació de la superfície de perfils laminats d'acer fins a un grau de preparació St 2 segons la norma
UNE-EN ISO 8501-1, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor

14,15 €

Altres conceptes 14,15000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
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K89 PINTATS
K894 PINTAT D'ESTRUCTURES
______________________________________________________________________________________________________________

K894BBJ0 m2 Pintat de biga d'un sol perfil d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat 24,08 €

B89ZB000 Esmalt sintètic 3,30735 €

B8ZAA000 Imprimació antioxidant 2,32764 €

Altres conceptes 18,44501 €

K894G009 m2 Pintat de biga composta de perfils d'acer amb pintura sintètica, amb dues capes de pintura zinc i dues d'acabat 23,89 €

B89ZA000 Pintura de zinc 1,99155 €

B89Z9E00 Pintura sintètica per a exteriors 1,64220 €

Altres conceptes 20,25625 €

K898 PINTAT DE PARAMENTS
______________________________________________________________________________________________________________

K898D620 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura a la calç amb acabat llis, amb dues capes d'acabat 2,98 €

B89Z2000 Pintura a la calç 0,34904 €

Altres conceptes 2,63096 €

K898DFM0 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat de potassa amb acabat llis, i pigments, amb
una capa de fons d'imprimació neutralitzadora, una d'imprimació fixadora i dues d'acabat

13,61 €

B8ZAM000 Imprimació fixadora acrílica 0,58120 €

B8ZAH000 Imprimació neutralitzadora acrílica 4,57914 €

B89ZNE00 Pintura al silicat de potassa per a exteriors 4,49514 €

Altres conceptes 3,95452 €

KA TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
KAD TANCAMENTS PRACTICABLES DE PLANXA D'ACER
KADT TRAPES PRACTICABLES DE PLANXA D'ACER
______________________________________________________________________________________________________________

KADT172E u Trapa practicable de planxa d'acer galvanitzat, per a un buit d'obra de 120x60 cm, amb sòcol prefabricat, amb
frontisses, maneta, pany, clau i escala plegable d'alumini, col·locada amb fixacions mecàniques

546,10 €

BADT172E Trapa practicable de planxa d'acer galvanitzat, per a un buit d'obra de 120x60 cm, amb sòcol
prefabricat, amb frontisses, maneta, pany, clau i escala plegable d'alumini

501,77000 €

B5ZZJTNT Vis d'acer galvanitzat de 5.5x110 mm, amb junts de plom i ferro i tac de niló de diàmetre 8/10
mm

3,52000 €

Altres conceptes 40,81000 €

KB PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
KB1 BARANES
KB12 BARANES D'ACER
______________________________________________________________________________________________________________

KB122NBM m Barana d'acer galvanitzat, amb passamà, travesser inferior i superior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada
15 cm, de 100 a 120 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella

169,79 €

BB122NB0 Barana d'acer galvanitzat, amb passamà, travesser inferior i superior, muntants cada 100 cm
i brèndoles cada 15 cm, de 100 a 120 cm d'alçària

153,52000 €

B0A62F90 Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 1,98000 €

Altres conceptes 14,29000 €
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KQ EQUIPAMENTS
KQN ESCALES PREFABRICADES
KQN2 ESCALES PREFABRICADES RECTES
______________________________________________________________________________________________________________

KQN2Z002 m Passera metàl·lica de manteniment de coberta recta, de 0,6 m d'amplària, amb 2 suports amb perfils d'acer
laminat IPN 120 separats del pla de coberta, plataforma de planxa metàl·lica amb relleu antilliscant conformada
amb plecs frontals i posteriors, de 2 mm de gruix, o religa, soldats superiorment als perfils i barana metàl·lica
d'acer amb tub superior de 42 mm de diàmetre, 3 barres de 12 mm de diàmetre i muntants de secció
rectangular 50x10 mm soldats lateralment als perfils, amb acabat lacat

349,23 €

BQN2Z001 Passera metàl·lica de manteniment recta, de 0,6 m d'amplària, elevada sobre suports amb
perfils d'acer laminat IPN 120, plataforma de planxa metàl·lica amb relleu antilliscant,
conformada amb plecs frontal i posterior, de 2 mm de gruix, o religa, soldats superiorment als
perfils i barana metàl·lica d'acer amb tub superior de 42 mm de diàmetre, 3 barres de 12 mm
de diàmetre i muntants de secció rectangular 50x10 mm soldats lateralment als perfils, amb
acabat lacat

335,11000 €

Altres conceptes 14,12000 €

KY AJUDES DE RAM DE PALETA
KY0 AJUDES DE RAM DE PALETA
KY01 REGATES
______________________________________________________________________________________________________________

KY01111A m Obertura de regata en paret de maó massís, amb mitjans manuals i tapada amb morter de ciment 1:4 7,74 €

Altres conceptes 7,74000 €
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MA D'OBRA

______________________________________________________________________________________________________________
A MÀ D'OBRA
A0 MÀ D'OBRA EMPRESARIAL
A01 MÀ D'OBRA INDIVIDUAL
A012 OFICIALS
______________________________________________________________________________________________________________

A0121000 h Oficial 1a 23,85000 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 23,85000 €

A0123000 h Oficial 1a encofrador 23,85000 €

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 23,85000 €

A0127000 h Oficial 1a col·locador 23,85000 €

A012B000 h Oficial 1a estucador 23,85000 €

A012D000 h Oficial 1a pintor 23,85000 €

A012F000 h Oficial 1a manyà 24,23000 €

A012H000 h Oficial 1a electricista 24,65000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 24,65000 €

______________________________________________________________________________________________________________
A01 MÀ D'OBRA INDIVIDUAL
A013 AJUDANTS
______________________________________________________________________________________________________________

A0133000 h Ajudant encofrador 21,17000 €

A0134000 h Ajudant ferrallista 21,17000 €

A0137000 h Ajudant col·locador 21,17000 €

A013B000 h Ajudant estucador 21,17000 €

A013D000 h Ajudant pintor 21,17000 €

A013F000 h Ajudant manyà 21,25000 €

A013H000 h Ajudant electricista 21,14000 €

A013M000 h Ajudant muntador 21,17000 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MA D'OBRA

______________________________________________________________________________________________________________
A01 MÀ D'OBRA INDIVIDUAL
A014 MANOBRES
______________________________________________________________________________________________________________

A0140000 h Manobre 19,91000 €

______________________________________________________________________________________________________________
A01 MÀ D'OBRA INDIVIDUAL
A015 MANOBRES ESPECIALISTES
______________________________________________________________________________________________________________

A0150000 h Manobre especialista 20,59000 €

______________________________________________________________________________________________________________
A01 MÀ D'OBRA INDIVIDUAL
A01H MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y SALUD
______________________________________________________________________________________________________________

A01H2000 h Oficial 1a para seguridad y salud 21,05000 €

A01H3000 h Ayudante para seguridad y salud 19,64000 €

A01H4000 h Peón para seguridad y salud 18,62000 €
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MAQUINÀRIA

______________________________________________________________________________________________________________
C MAQUINÀRIA
C1 MAQUINÀRIA
C11 MAQUINÀRIA TRENCADORA
C110 MAQUINÀRIA TRENCADORA
______________________________________________________________________________________________________________

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 15,65000 €

______________________________________________________________________________________________________________
C17 MAQUINÀRIA PER A FORMIGONS I BETUMS
C170 MAQUINÀRIA PER A FORMIGONS I BETUMS
______________________________________________________________________________________________________________

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 155,18000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,71000 €

______________________________________________________________________________________________________________
C1R MAQUINÀRIA PER A GESTIÓ DE RESIDUS
C1RA SUBMINISTRAMENT DE SACS I CONTENIDORS PER A RECOLLIDA DE RESIDUS
______________________________________________________________________________________________________________

C1RAP100 m3 Subministrament de contenidor paletitzat amb estructura de reixa metàl·lica d'1 m3 de capacitat i recollida amb
residus especials

69,00000 €

______________________________________________________________________________________________________________
C1Z MAQUINARIA AUXILIAR PARA SEGURIDAD Y SALUD O GRASTOS INDIRECTOS
C1Z1 MAQUINARIA PARA SEGURIDAD Y SALUD
______________________________________________________________________________________________________________

C1Z13700 h Camió per a transport de 7 t, per a seguretat i salut 32,53000 €

______________________________________________________________________________________________________________
C2 EINES
C20 EINES
C200 EINES
______________________________________________________________________________________________________________

C200F000 h Màquina taladradora 3,35000 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

MATERIALS

______________________________________________________________________________________________________________
B MATERIALS
B0 MATERIALS BÀSICS
B01 LÍQUIDS
B011 NEUTRES
______________________________________________________________________________________________________________

B0111000 m3 Aigua 1,63000 €

______________________________________________________________________________________________________________
B03 GRANULATS
B031 SORRES
______________________________________________________________________________________________________________

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 17,04000 €

______________________________________________________________________________________________________________
B05 AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS
B051 CIMENTS
______________________________________________________________________________________________________________

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 103,30000 €

______________________________________________________________________________________________________________
B05 AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS
B053 CALÇS
______________________________________________________________________________________________________________

B0532310 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 0,22000 €

______________________________________________________________________________________________________________
B06 FORMIGONS DE COMPRA
B065 FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR
______________________________________________________________________________________________________________

B065710B m3 Formigó HA-25/B/10/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

67,74000 €

______________________________________________________________________________________________________________
B0A FERRETERIA
B0A1 FILFERROS
______________________________________________________________________________________________________________

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 1,22000 €

______________________________________________________________________________________________________________
B0A FERRETERIA
B0A3 CLAUS
______________________________________________________________________________________________________________

B0A31000 kg Clau acer 1,36000 €
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MATERIALS

______________________________________________________________________________________________________________
B0A FERRETERIA
B0A4 VISOS
______________________________________________________________________________________________________________

B0A4U080 cu Visos d'acer inoxidable amb volandera amb làmina d'EPDM 8,33000 €

______________________________________________________________________________________________________________
B0A FERRETERIA
B0A5 CARGOLS
______________________________________________________________________________________________________________

B0A5AA00 u Cargol autoroscant amb volandera 0,16000 €

______________________________________________________________________________________________________________
B0A FERRETERIA
B0A6 TACS I VISOS
______________________________________________________________________________________________________________

B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 0,99000 €

B0A63H00 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella 3,91000 €

______________________________________________________________________________________________________________
B0A FERRETERIA
B0AC CABLES
______________________________________________________________________________________________________________

B0AC112D m Cable de acero galvanizado rígido de composición 1x7+0 y diámetro 9 mm, para seguridad y salud 1,14000 €

______________________________________________________________________________________________________________
B0B ACER I METALL EN PERFILS O BARRES
B0B2 ACER EN BARRES CORRUGADES
______________________________________________________________________________________________________________

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,63000 €

______________________________________________________________________________________________________________
B0C PLAQUES, PLANXES I TAULERS
B0C5 PLAQUES SANDVITX
______________________________________________________________________________________________________________

B0C5C625 m2 Placa amb dues planxes d'acer i aïllament de poliuretà amb un gruix total de 50 mm, amb la cara exterior
grecada color estàndard, diferent del blanc, gruix de les planxes (ext/int) de 0,6/0,5 mm, junt longitudinal
encadellat amb nervi i sistema de fixació oculta amb tapajunts, per a cobertes

16,95000 €

______________________________________________________________________________________________________________
B0C PLAQUES, PLANXES I TAULERS
B0CH PLANXES D'ACER
______________________________________________________________________________________________________________

B0CHS163 m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0.6 mm de gruix, 60 cm de desenvolupament, com a
màxim, amb 3 plecs, per a carener

5,25000 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6
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B0CHS233 m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0.6 mm de gruix, 30 cm de desenvolupament, com a
màxim, amb 3 plecs, per a minvell

4,88000 €

B0CHS333 m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0.6 mm de gruix, 30 cm de desenvolupament, com a
màxim, amb 3 plecs, per a vora lliure

4,88000 €

B0CHS76K m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gruix, 60 cm de desenvolupament, com a
màxim, amb 5 plecs, per a canaló exterior

5,14000 €

______________________________________________________________________________________________________________
B0C PLAQUES, PLANXES I TAULERS
B0CU TAULERS DE FUSTA
______________________________________________________________________________________________________________

B0CU5820 m2 Tauler de partícules de fusta aglomerades amb ciment portland CBP.E, de 10 mm de gruix, per a ambient
exterior segons UNE-EN 634-2, reacció al foc B-s2, d0, acabat llis color gris, tallat a mida

11,78000 €

______________________________________________________________________________________________________________
B0D MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
B0D2 TAULONS
______________________________________________________________________________________________________________

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,35000 €

______________________________________________________________________________________________________________
B0D MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
B0D3 LLATES
______________________________________________________________________________________________________________

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 242,53000 €

______________________________________________________________________________________________________________
B0D MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
B0D6 PUNTALS
______________________________________________________________________________________________________________

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 9,37000 €

______________________________________________________________________________________________________________
B0D MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
B0D7 TAULERS
______________________________________________________________________________________________________________

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,27000 €

______________________________________________________________________________________________________________
B0D MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
B0DZ MATERIALES AUXILIARES PARA ENCOFRADOS Y APUNTALAMIENTOS
______________________________________________________________________________________________________________

B0DZSM0K u Tubo metálico de 2,3´´ de diámetro, para 150 usos, para seguridad y salud 0,14000 €
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______________________________________________________________________________________________________________
B0F MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA
B0F1 MAONS CERÀMICS
______________________________________________________________________________________________________________

B0F1E2A1 u Maó calat R-10, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,18000 €

______________________________________________________________________________________________________________
B1 MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL·LECTIVES, IMPLANTACIÓ I ASISTÈNCIES TÈCNIQUES
B14 MATERIALES PARA PROTECCIONES INDIVIDUALES
B141 MATERIALES PARA PROTECCIONES DE LA CABEZA
______________________________________________________________________________________________________________

B1411111 u Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un peso máximo de 400 g, homologado
según UNE-EN 812

5,84000 €

______________________________________________________________________________________________________________
B14 MATERIALES PARA PROTECCIONES INDIVIDUALES
B142 MATERIALES PARA PROTECCIONES DEL APARATO OCULAR
______________________________________________________________________________________________________________

B1421110 u Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor transparente y tratamiento contra
el empañamiento, homologadas según UNE-EN 167 y UNE-EN 168

7,03000 €

B1423230 u Gafas de seguridad para corte oxiacetilénico, con montura universal de varilla de acero recubierta de PVC, con
visores circulares de 50 mm de D oscuros de color DIN 5, homologadas según UNE-EN 175 y UNE-EN 169

5,64000 €

B1424340 u Gafas de seguridad herméticas para esmerilar, con montura de cazoleta de policarbonato con respiradores y
apoyo nasal, adaptables con cinta elástica, con visores circulares de 50 mm de D roscados en la montura,
homologadas según UNE-EN 167 y UNE-EN 168

7,23000 €

B142AC60 u Pantalla facial para soldadura eléctrica, con marco abatible de mano y soporte de poliéster reforzado con fibra
de vidrio vulcanizada de 1,35 mm de espesor, con visor inactínico semioscuro con protección DIN 12,
homologada según UNE-EN 175

9,56000 €

______________________________________________________________________________________________________________
B14 MATERIALES PARA PROTECCIONES INDIVIDUALES
B143 MATERIALES PARA PROTECCIONES DEL APARATO AUDITIVO
______________________________________________________________________________________________________________

B1432012 u Protector auditivo de auricular, acoplado a la cabeza con arnés y orejeras antiruido, homologado según
UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458

22,52000 €

______________________________________________________________________________________________________________
B14 MATERIALES PARA PROTECCIONES INDIVIDUALES
B144 MATERIALES PARA PROTECCIONES DEL APARATO RESPIRATORIO
______________________________________________________________________________________________________________

B1441201 u Mascarilla autofiltrante contra polvillo y vapores tóxicos, homologada según UNE-EN 405 0,74000 €

______________________________________________________________________________________________________________
B14 MATERIALES PARA PROTECCIONES INDIVIDUALES
B145 MATERIALES PARA PROTECCIONES DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES
______________________________________________________________________________________________________________

B1451110 u Par de guantes para uso general, con palma, nudillos, uñas y dedos índice y pulgar de piel, dorso de la mano y
manguito de algodón, forro interior y sujeción elástica en la muñeca

1,77000 €
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B1455710 u Par de guantes de alta resistencia al corte y a la abrasión para ferrallista, con dedos y palma de caucho rugoso
sobre soporte de algodón y sujeción elástica en la muñeca, homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420

3,02000 €

B1459630 u Par de guantes para soldador, con palma de piel, forro interior de algodón y manga larga de serraje forrada de
dril fuerte, homologados según UNE-EN 407 y UNE-EN 420

9,32000 €

______________________________________________________________________________________________________________
B14 MATERIALES PARA PROTECCIONES INDIVIDUALES
B146 MATERIALES PARA PROTECCIONES DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES
______________________________________________________________________________________________________________

B1461110 u Par de botas de agua de PVC de caña alta, con suela antideslizante y forradas de nylon lavable, homologadas
según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347

7,23000 €

B1462241 u Par de botas de seguridad resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada suela
antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para el talón, lengüeta de fuelle, de desprendimiento rápido,
con puntera metálica

25,67000 €

______________________________________________________________________________________________________________
B14 MATERIALES PARA PROTECCIONES INDIVIDUALES
B147 MATERIALES PARA PROTECCIONES DEL CUERPO
______________________________________________________________________________________________________________

B1473203 u Cinturón de seguridad de sujeción, suspensión y anticaída, clases A, B y C, de poliéster y herraje estampado,
con arneses de sujeción para el tronco y para las extremidades inferiores, homologado según CE

152,87000 €

B147N000 u Faja de protección dorsolumbar 24,33000 €

B147RA00 m Cuerda de poliamida de alta tenacidad, de 16 mm de diámetro, para sirga de cinturón de seguridad 5,79000 €

______________________________________________________________________________________________________________
B14 MATERIALES PARA PROTECCIONES INDIVIDUALES
B148 ROPA DE TRABAJO
______________________________________________________________________________________________________________

B1481131 u Mono de trabajo, de poliéster y algodón, con bolsillos exteriores 12,59000 €

B1487350 u Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para edificación, de PVC soldado de 0,3 mm de espesor,
homologado según UNE-EN 340

5,32000 €

B1488580 u Delantal para soldador, de serraje, homologado según UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 y UNE-EN 348 20,96000 €

______________________________________________________________________________________________________________
B15 MATERIALES PARA PROTECCIONES COLECTIVAS
B151 MATERIALES PARA PROTECCIONES SUPERFICIALES CONTRA CAÍDAS DE PERSONAS Y OBJETOS
______________________________________________________________________________________________________________

B151K050 m2 Lona de polietilè, amb malla de reforç i traus perimetrals, per a seguretat i salut 3,22000 €

______________________________________________________________________________________________________________
B15 MATERIALES PARA PROTECCIONES COLECTIVAS
B152 MATERIALES PARA PROTECCIONES LINEALES CONTRA CAÍDAS DE PERSONAS Y OBJETOS
______________________________________________________________________________________________________________

B1526EK6 u Montante metálico para barandilla de seguridad, de 1 m de altura, con mordaza para el forjado, para 15 usos 1,67000 €
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B1526EL6 u Montante metálico para barandilla de seguridad, de 1 m de altura, para alojar en perforaciones del forjado, para 
15 usos 

1,38000 €

B152U000 m Malla de polietileno de alta densidad color naranja para vallas de advertencia o balizamiento de 1 m de altura, 
para seguridad y salud 

0,51000 €

______________________________________________________________________________________________________________
B15 MATERIALES PARA PROTECCIONES COLECTIVAS 
B15Z MATERIALES AUXILIARES PARA PROTECCIONES COLECTIVAS
______________________________________________________________________________________________________________

B15Z1500 m Cuerda de poliamida de 12 mm de diámetro, para seguridad y salud 0,59000 €

B15ZG001 u Gancho metálico en forma de S, para seguridad y salud 0,01000 €

______________________________________________________________________________________________________________
B1Z MATERIALS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT 
B1Z0 MATERIALES BÁSICOS AUXILIARES PARA SEGURIDAD Y SALUD
______________________________________________________________________________________________________________

B1Z0A100 kg Clavo de acero, para seguridad y salud 1,55000 €

B1Z0B700 kg Acero en barras corrugadas B400S de límite elástico >= 400 N/mm2, para seguridad y salud 0,66000 €

B1Z0D230 m Tablón de madera de pino para 10 usos, para seguridad y salud 0,43000 €

B1Z0D300 m3 Lata de madera de pino, para seguridad y salud 258,70000 €

B1Z0D400 m2 Tabla de madera de pino para 3 usos, para seguridad y salud 5,66000 €

B1Z0Y250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 
200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a 
mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la 
cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats, per a 
seguretat i salut 

0,09000 €

______________________________________________________________________________________________________________
B1Z MATERIALS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT 
B1Z1 MATERIALES PARA PROTECCIONES SUPERFICIALES CONTRA CAIDAS DE PERSONAS Y OBJETOS PARA SEGURIDAD Y SALUD
______________________________________________________________________________________________________________

B1Z11215 m2 Red de hilo trenzado de poliamida no regenerada, de tenacidad alta, de 4 mm de D y 80x80 mm de paso de 
malla, con cuerda perimetral de poliamida de 12 mm de diámetro anudada a la red, para 10 usos, para 
seguridad y salud 

0,17000 €

______________________________________________________________________________________________________________
B1Z MATERIALS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT 
B1Z2 MATERIALS AUXILIARS PER A MOVIMENTS DE TERRES PER A SEGURETAT I SALUT
______________________________________________________________________________________________________________

B1Z27FD0 kg Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de fibrociment perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, 
procedents de construcció o demolició, amb codi 170605* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN 
MAM/304/2002), per a seguretat i salut 

0,14000 €
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______________________________________________________________________________________________________________
B1Z MATERIALS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT
B1Z6 MATERIALES AUXILIARES PARA CERRAMIENTOS Y DIVISORIAS PARA SEGURIDAD Y SALUD
______________________________________________________________________________________________________________

B1Z6211A m Valla móvil, de 2 m de altura, de acero galvanizado, con malla electrosoldada de 90x150 mm y de 4,5 y 3,5 mm
de diámetro, bastidor de 3,5x2 m de tubo de 40 mm de diámetro para fijar a pies prefabricados de hormigón,
para 20 usos, para seguridad y salud

0,88000 €

B1Z6AF0A u Dado de hormigón de 38 kg para pie de valla móvil de malla de acero y para 20 usos, para seguridad y salud 0,14000 €

______________________________________________________________________________________________________________
B1Z MATERIALS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT
B1ZM MATERIALES AUXILIARES PARA INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS PARA SEGURIDAD Y SALUD
______________________________________________________________________________________________________________

B1ZM1000 u Parte proporcional de elementos especiales para extintores, para seguridad y salud 0,35000 €

______________________________________________________________________________________________________________
B5 MATERIALS PER A COBERTES
B5Z MATERIALS ESPECIALS PER A COBERTES
B5ZH CANALS EXTERIORS, BONERES I REIXES DE DESGUÀS
______________________________________________________________________________________________________________

B5ZHU001 m Canal exterior de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix, de 65 cm de desenvolupament, com a màxim, i secció
rectangular

13,94000 €

B5ZHU002 u Ganxo i suport d'acer galvanitzat per a canal de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix, de 65 cm de
desenvolupament, com a màxim, i secció rectangular

3,48000 €

______________________________________________________________________________________________________________
B5Z MATERIALS ESPECIALS PER A COBERTES
B5ZZ MATERIALS AUXILIARS PER A COBERTES
______________________________________________________________________________________________________________

B5ZZJLPT u Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló de diàmetre 8/10 mm 0,26000 €

B5ZZJTNT u Vis d'acer galvanitzat de 5.5x110 mm, amb junts de plom i ferro i tac de niló de diàmetre 8/10 mm 0,22000 €

______________________________________________________________________________________________________________
B7 MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
B71 LÀMINES BITUMINOSES
B712 LÀMINES BITUMINOSES AMB AUTOPROTECCIÓ MINERAL
______________________________________________________________________________________________________________

B712A0XA m2 Làmina de betum modificat amb autoprotecció mineral LBM (SBS) 50/G-FP amb armadura de feltre de polièster
de 150 g/m2 reforçada i acabat de color estàndard

6,95000 €

______________________________________________________________________________________________________________
B7C MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I MATERIALS FONOABSORBENTS
B7C5 PLAQUES DE SURO AGLOMERAT
______________________________________________________________________________________________________________

B7C51500 m2 Placa de suro aglomerat (ICB) per a aïllaments, de densitat 110 kg/m3, de 50 mm de gruix i amb cantell recte 9,52000 €
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______________________________________________________________________________________________________________
B7C MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I MATERIALS FONOABSORBENTS
B7CZ MATERIALS AUXILIARS PER A AILLAMENTS TÈRMICS I ACÚSTICS
______________________________________________________________________________________________________________

B7CZ1500 u Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 50 mm de gruix com a màxim 0,23000 €

______________________________________________________________________________________________________________
B7J MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS
B7J5 SEGELLANTS
______________________________________________________________________________________________________________

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 14,51000 €

______________________________________________________________________________________________________________
B7J MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS
B7JZ MATERIALS AUXILIARS PER A JUNTS I SEGELLATS
______________________________________________________________________________________________________________

B7JZ00F6 m Perfil d'estanquitat per a remats de planxa d'acer plegada 2,66000 €

B7JZ1010 dm3 Imprimació prèvia per a segellats de massilla de silicona neutra 23,91000 €

______________________________________________________________________________________________________________
B7Z MATERIALS ESPECIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
B7Z2 EMULSIONS BITUMINOSES
______________________________________________________________________________________________________________

B7Z24000 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 0,76000 €

______________________________________________________________________________________________________________
B8 MATERIALS PER A REVESTIMENTS
B81 MATERIALS PER A ARREBOSSATS I ENGUIXATS
B811 MORTERS PER A ARREBOSSATS
______________________________________________________________________________________________________________

B8111G90 t Morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSIII-W2, segons UNE-EN 998-1, en sacs 45,08000 €

______________________________________________________________________________________________________________
B81 MATERIALS PER A ARREBOSSATS I ENGUIXATS
B81Z MATERIALS AUXILIARS PER A ARREBOSSATS I ENGUIXATS
______________________________________________________________________________________________________________

B81ZB9K0 m Cantonera per a arrebossats i enguixats de material d'alumini per a arestes de 5 mm de gruix i 25 mm de
desenvolupament

2,06000 €

______________________________________________________________________________________________________________
B84 MATERIALS PER A CELS RASOS
B84Z MATERIALS AUXILIARS PER A CELS RASOS
______________________________________________________________________________________________________________

B84ZUB80 m Perfil per a cel ras d'acer galvanitzat de 60mm d'amplària, 27 mm d'alçària i gruix 0,6mm 1,47000 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 12
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______________________________________________________________________________________________________________
B88 MATERIALS PER ESTUCATS I MONOCAPES
B881 ESTUCS I MONOCAPES
______________________________________________________________________________________________________________

B8816432 kg Morter de ciment monocapa (OC), de designació CSIII-W2, segons UNE-EN 998-1, per a acabat llis 0,13000 €

______________________________________________________________________________________________________________
B89 MATERIALS PER A PINTURES
B89Z PINTURES, PASTES I ESMALTS
______________________________________________________________________________________________________________

B89Z2000 kg Pintura a la calç 0,58000 €

B89Z9E00 kg Pintura sintètica per a exteriors 6,44000 €

B89ZA000 kg Pintura de zinc 7,81000 €

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 12,97000 €

B89ZNE00 kg Pintura al silicat de potassa per a exteriors 11,30000 €

______________________________________________________________________________________________________________
B8Z MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS
B8Z1 MALLES PER A ARMADURES D'ARREBOSSATS, ENGUIXATS I PINTATS
______________________________________________________________________________________________________________

B8Z101JG m2 Malla de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 160 g/m2 2,21000 €

______________________________________________________________________________________________________________
B8Z MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS
B8ZA MATERIALS PER A IMPRIMACIONS I TRACTAMENTS SUPERFICIALS
______________________________________________________________________________________________________________

B8ZAA000 kg Imprimació antioxidant 11,41000 €

B8ZAH000 kg Imprimació neutralitzadora acrílica 20,04000 €

B8ZAM000 kg Imprimació fixadora acrílica 4,07000 €

______________________________________________________________________________________________________________
BA MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
BAD MATERIALS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES DE PLANXA D'ACER
BADT TRAPES PRACTICABLES DE PLANXA D'ACER
______________________________________________________________________________________________________________

BADT172E u Trapa practicable de planxa d'acer galvanitzat, per a un buit d'obra de 120x60 cm, amb sòcol prefabricat, amb
frontisses, maneta, pany, clau i escala plegable d'alumini

501,77000 €

______________________________________________________________________________________________________________
BAV PERSIANES, GELOSIES DE LAMES I PROTECCIONS SOLARS
BAVS PERSIANES REPLEGABLES HORITZONTALMENT
______________________________________________________________________________________________________________

BAVSD8D5 m2 Persiana replegable horitzontal, tipus veneciana, per a un buit d'obra de 250 cm d'alçària com a màxim i de 150
a 175 cm d'amplària, de lamel·les orientables autoportants de 100 mm d'amplària d'alumini lacat amb pintures
de polièster-poliamida termoendurides al forn amb accionament motoritzat

333,03000 €
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______________________________________________________________________________________________________________
BAV PERSIANES, GELOSIES DE LAMES I PROTECCIONS SOLARS
BAVZ MATERIALS AUXILIARS PER A PERSIANES
______________________________________________________________________________________________________________

BAVZPA00 u Emissor de radiocomandament, amb pila de 12 v 23,80000 €

______________________________________________________________________________________________________________
BAW AUTOMATISMES PER A TANCAMENTS PRACTICABLES
BAWZ MATERIALS AUXILIARS PER A AUTOMATISMES PER A TANCAMENTS PRACTICABLES
______________________________________________________________________________________________________________

BAWZ1202 u Quadre elèctric de maniobres per a automatismes de tancaments, de plàstic, per a muntar superficialment 11,20000 €

______________________________________________________________________________________________________________
BB MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
BB1 BARANES I AMPITS
BB12 BARANES D'ACER
______________________________________________________________________________________________________________

BB122NB0 m Barana d'acer galvanitzat, amb passamà, travesser inferior i superior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada
15 cm, de 100 a 120 cm d'alçària

153,52000 €

______________________________________________________________________________________________________________
BBB SEÑALIZACIÓN VERTICAL EXTERIOR
BBBA SEÑALES DE SEGURIDAD LABORAL
______________________________________________________________________________________________________________

BBBAA005 u Señal de prohibición, normalizada con pictograma negro sobre fondo blanco, de forma circular con bordes y
banda transversal descendente de izquierda a derecha a 45° en color rojo, de diámetro 29 cm, para ser vista
hasta 12 m, para seguridad y salud

6,78000 €

BBBAB115 u Señal de obligación, normalizada con pictograma blanco sobre fondo azul, de forma circular con bordes en
color blanco, de diámetro 29 cm, para ser vista hasta 12 m, para seguridad y salud

6,78000 €

BBBAD015 u Cartel explicativo del contenido de la señal, con leyenda indicativa de prohibición, con el texto en negro sobre
fondo rojo, de forma rectangular, con el borde negro, lado mayor 29 cm, para ser visto hasta 12 m, para
seguridad y salud

10,33000 €

BBBAD025 u Cartel explicativo del contenido de la señal, con leyenda indicativa de obligación, con el texto en blanco sobre
fondo azul, de forma rectangular, con el borde blanco, lado mayor 29 cm, para ser visto hasta 12 m, para
seguridad y salud

9,16000 €

BBBAE001 u Rótulo adhesivo ( MIE-RAT.10 ) de maniobra para cuadro o pupitre de control eléctrico, para seguridad y salud 6,29000 €

______________________________________________________________________________________________________________
BBC BALIZAMIENTO
BBC1 BALIZAMIENTO DE SEGURIDAD LABORAL
______________________________________________________________________________________________________________

BBC19000 m Cinta de balizamiento , para seguridad y salud 0,16000 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 14
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BBC1GFJ2 u Luminaria con lámpara intermitente color ámbar, con energía de batería de 12 V, para 2 usos, para seguridad y
salud

27,30000 €

BBC1KJ04 m Valla móvil metálica de 2,5 m de longitud y 1 m de altura, para 4 usos, para seguridad y salud 12,40000 €

______________________________________________________________________________________________________________
BBL MATERIALES PARA PROTECCIONES DE VIALIDAD PROVISIONALES
BBL1 SEÑALES PROVISIONALES
______________________________________________________________________________________________________________

BBL11102 u Placa triangular, de 70 cm, con pintura reflectante, para 2 usos, para seguridad y salud 36,77000 €

BBL12602 u Placa circular, de D 60 cm, con pintura reflectante, para 2 usos, para seguridad y salud 43,26000 €

______________________________________________________________________________________________________________
BD MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
BD1 TUBS I ACCESSORIS PER A EVACUACIÓ VERTICAL D'AIGÜES RESIDUALS
BD14 TUBS METÀL·LICS PER A BAIXANTS
______________________________________________________________________________________________________________

BD14U020 m Tub de planxa de zinc de D 80 mm i d'1 mm de gruix 11,28000 €

______________________________________________________________________________________________________________
BD1 TUBS I ACCESSORIS PER A EVACUACIÓ VERTICAL D'AIGÜES RESIDUALS
BD1Z MATERIALS AUXILIARS PER A EVACUACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS
______________________________________________________________________________________________________________

BD1ZU020 u Brida per a tub de planxa de zinc 7,18000 €

______________________________________________________________________________________________________________
BDY ELEMENTS DE MUNTATGE PER A DESGUASSOS, BAIXANTS I COL·LECTORS
BDY4 ELEMENTS DE MUNTATGE PER A DESGUASSOS, BAIXANTS I COL·LECTORS METÀL·LICS
______________________________________________________________________________________________________________

BDY4U020 u Element de muntatge per a baixant de tub de planxa de zinc de D 80 mm i d'1 mm de gruix 0,71000 €

______________________________________________________________________________________________________________
BG MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BG2 TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES
BG21 TUBS RÍGIDS NO METÀL·LICS
______________________________________________________________________________________________________________

BG212910 m Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a
l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

1,46000 €

______________________________________________________________________________________________________________
BG2 TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES
BG23 TUBS RÍGIDS METÀL·LICS
______________________________________________________________________________________________________________

BG23R910 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 32 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, per a roscar

2,82000 €
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______________________________________________________________________________________________________________
BG3 CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA
BG38 CONDUCTORS DE COURE NUS
______________________________________________________________________________________________________________

BG380A00 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2 1,85000 €

______________________________________________________________________________________________________________
BGD MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA
BGD1 PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA
______________________________________________________________________________________________________________

BGD14410 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2500 mm de llargària, de 18.3 mm de diàmetre,
estàndard

9,82000 €

______________________________________________________________________________________________________________
BGD MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA
BGDZ MATERIALS AUXILIARS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA
______________________________________________________________________________________________________________

BGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i per muntar
superficialment

25,71000 €

______________________________________________________________________________________________________________
BGW PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BGW2 PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A TUBS, CANALS I SAFATES
______________________________________________________________________________________________________________

BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC 0,14000 €

BGW23000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer 0,23000 €

______________________________________________________________________________________________________________
BGW PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BGW3 PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS DE TENSIÓ BAIXA
______________________________________________________________________________________________________________

BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 0,33000 €

______________________________________________________________________________________________________________
BGY PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BGYD PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA
______________________________________________________________________________________________________________

BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 4,12000 €

______________________________________________________________________________________________________________
BM MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT
BM1 MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE DETECCIÓ I ALARMA D'INCENDIS I GASOS
BM11 DETECTORS
______________________________________________________________________________________________________________

BM112120 u Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-7, amb base de
superfície

44,11000 €
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______________________________________________________________________________________________________________
BM1 MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE DETECCIÓ I ALARMA D'INCENDIS I GASOS
BM12 CENTRALS DE DETECCIÓ
______________________________________________________________________________________________________________

BM121100 u Central de detecció d'incendis convencional per a 1 zona, amb doble alimentació, amb funcions d'autoanàlisi
automàtic amb indicador d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova d'alarma

151,32000 €

______________________________________________________________________________________________________________
BM3 EXTINTORES
BM31 EXTINTORES
______________________________________________________________________________________________________________

BM311611 u Extintor de polvo seco, de carga 6 kg, con presión incorporada, pintado, para seguridad y salud 40,86000 €

______________________________________________________________________________________________________________
BM9 MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE PARALLAMPS
BM91 PARALLAMPS
______________________________________________________________________________________________________________

BM91FG3B u Parallamps amb capçal dotat de dispositiu d'encebament (PDC) electrònic, amb un avanç del temps
d'encebament de 60 µs, amb N-I radi=80m,N-II radi=90m, N-III radi=105m,N-IV radi=120m d'acord amb assaig ,
amb pal d'acer galvanitzat de 6 m d'alçària, peça d'adaptació del dispositiu i elements de fixació per a suport
amb placa base

1.392,17000 €

______________________________________________________________________________________________________________
BM9 MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE PARALLAMPS
BM9A COMPTADORS, DETECTORS I MESURADORS D'INTENSITAT PER A INSTAL·LACIONS DE PARALLAMPS
______________________________________________________________________________________________________________

BM9AU001 u Comptador de llamps amb registre del nombre de descàrregues, per a muntar en el cable conductor de la
instal·lació del parallamps, amb dispositiu de mesurador de la intensitat de corrent

307,44000 €

______________________________________________________________________________________________________________
BMY PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS
BMY1 PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ
______________________________________________________________________________________________________________

BMY11000 u Part proporcional d'elements especials per a detectors 0,35000 €

BMY12000 u Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció 0,65000 €

______________________________________________________________________________________________________________
BQ MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS
BQN ESCALES PREFABRICADES
BQN2 ESCALES PREFABRICADES RECTES
______________________________________________________________________________________________________________

BQN2Z001 m Passera metàl·lica de manteniment recta, de 0,6 m d'amplària, elevada sobre suports amb perfils d'acer laminat
IPN 120, plataforma de planxa metàl·lica amb relleu antilliscant, conformada amb plecs frontal i posterior, de 2
mm de gruix, o religa, soldats superiorment als perfils i barana metàl·lica d'acer amb tub superior de 42 mm de
diàmetre, 3 barres de 12 mm de diàmetre i muntants de secció rectangular 50x10 mm soldats lateralment als
perfils, amb acabat lacat

335,11000 €
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______________________________________________________________________________________________________________
BQU EQUIPAMIENTOS PARA PERSONAL, OFICINAS Y ALMACENES DE OBRA
BQU2 MOBILIARIO Y APARATOS PARA MÓDULOS PREFABRICADOS DE OBRA
______________________________________________________________________________________________________________

BQU22303 u Armario metálico individual con doble compartimento interior, de 0,4x0,5x1,8 m, para 3 usos, para seguridad y
salud

61,70000 €

BQU25700 u Banco de madera de 3,5 m de longitud y 0,4 m de ancho, con capacidad para 5 personas para 4 usos , para
seguridad y salud

94,45000 €

BQU27500 u Mesa de madera, con capacidad para 6 personas para 4 usos , para seguridad y salud 53,89000 €

BQU2AF02 u Nevera eléctrica, de 100 l de capacidad, para 2 usos, para seguridad y salud 104,84000 €

BQU2E002 u Horno microondas, para 2 usos, para seguridad y salud 101,89000 €

BQU2GF00 u Recipiente para recogida de basuras de 100 l de capacidad, para seguridad y salud 59,28000 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 18

ELEMENTS COMPOSTOS

D ELEMENTS COMPOSTOS
D0 ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS
D07 MORTERS I PASTES
D070 MORTERS SENSE ADDITIUS
______________________________________________________________________________________________________________

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb
250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 75,92000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 20,59000 = 20,59000

Subtotal: 20,59000 20,59000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,71000 = 1,19700

Subtotal: 1,19700 1,19700

Materials

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,630 x 17,04000 = 27,77520

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,250 x 103,30000 = 25,82500

B0111000 m3 Aigua 0,200 x 1,63000 = 0,32600

Subtotal: 53,92620 53,92620

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20590

COST DIRECTE 75,91910

COST EXECUCIÓ MATERIAL 75,91910

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb
380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 87,47000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 20,59000 = 20,59000

Subtotal: 20,59000 20,59000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,71000 = 1,19700

Subtotal: 1,19700 1,19700

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380 x 103,30000 = 39,25400

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,520 x 17,04000 = 25,90080

B0111000 m3 Aigua 0,200 x 1,63000 = 0,32600

Subtotal: 65,48080 65,48080
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20590

COST DIRECTE 87,47370

COST EXECUCIÓ MATERIAL 87,47370

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i
sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum
1:2:10 i 2.5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 158,13000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 20,59000 = 21,61950

Subtotal: 21,61950 21,61950

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,71000 = 1,23975

Subtotal: 1,23975 1,23975

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,200 x 1,63000 = 0,32600

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200 x 103,30000 = 20,66000

B0532310 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 400,000 x 0,22000 = 88,00000

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,530 x 17,04000 = 26,07120

Subtotal: 135,05720 135,05720

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21620

COST DIRECTE 158,13265

COST EXECUCIÓ MATERIAL 158,13265

D0B ACER FERRALLAT O TREBALLAT
D0B2 ACER EN BARRES
______________________________________________________________________________________________________________

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller
B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 0,90000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 21,17000 = 0,10585

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 23,85000 = 0,11925

Subtotal: 0,22510 0,22510

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,0102 x 1,22000 = 0,01244

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,050 x 0,63000 = 0,66150

Subtotal: 0,67394 0,67394

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 20
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00225

COST DIRECTE 0,90129

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,90129
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PARTIDES D'OBRA

1 CONJUNTS DE PARTIDES D'EDIFICACIÓ
17 IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
17C AÏLLAMENTS TÈRMICS I ACÚSTICS
17CD AÏLLAMENT EXTERIOR I REVESTIMENT CONTINU AMORF
______________________________________________________________________________________________________________

17CDI051 m2 Sistema d'aïllament tèrmic per l'exterior (SATE) amb aïllament
exterior per a suport de revestiment prim, amb placa de suro
aglomerat (ICB) per a aïllaments, de densitat 110 kg/m3, de 50
mm de gruix i amb cantell recte, fixada mecànicament amb morter
de ciment per a ús corrent (GP) i tac i suport de niló, i revestida
amb morter de ciment per a ús corrent (GP) amb malla de fibra de
vidre revestida de PVC, de dimensions 4x4 mm, amb un pes
mínim de 160 g/m2 embeguda, acabat exteriorment amb
arrebossat amb morter monocapa (OC) de ciment, de designació
CSIII-W2, segons la norma UNE-EN 998-1, col·locat manualment i
acabat llis, amb part proporcional de protecció d'aresta amb
cantonera d'alumini de 5 mm de gruix i 25 mm de
desenvolupament. No inclou la preparació del suport. B2+R3
segons CTE/DB-HS

Rend.: 1,000 44,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

E7CDI451 m2 Aïllament exterior per a suport de revestiment prim,
amb placa de suro aglomerat (ICB) per a aïllaments,
de densitat 110 kg/m3, de 50 mm de gruix i amb
cantell recte, fixada mecànicament amb morter de
ciment per a ús corrent (GP) i tac i suport de niló, i
revestida amb morter de ciment per a ús corrent (GP)
amb malla de fibra de vidre revestida de PVC, de
dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 160 g/m2
embeguda

1,000 x 25,46057 = 25,46057

E81ZB9K0 m Protecció d'aresta amb cantonera d'alumini de 5 mm
de gruix i 25 mm de desenvolupament

0,500 x 4,15992 = 2,07996

E881C185 m2 Arrebossat amb morter monocapa (OC) de ciment, de
designació CSIII-W2, segons la norma UNE-EN
998-1, col·locat manualment i acabat llis

1,000 x 16,71185 = 16,71185

Subtotal: 44,25238 44,25238

COST DIRECTE 44,25238
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,25238

1M INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT
1M9 INSTAL·LACIONS DE PARALLAMPS
1M91 PARALLAMPS
______________________________________________________________________________________________________________

1M91UDCA u Parallamps amb dispositiu d'encebament electrònic, muntat en
una antena de 6 m d'alçària, amb un radi d'acció de 80 m per a un
nivell de protecció tipus I, muntat sobre sòcol, amb baixant amb
cable de 30 m cable, comptador de llamps, protecció amb tub de
pvc i protecció final de 2 m amb tub d'acer galvanitzat, pica de
connexió a terra i punt de comprovació de terres, segons CTE-DB
SU 8

Rend.: 1,000 2.363,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

EGD1441E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment
de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària

1,000 x 26,30284 = 26,30284

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 22

PARTIDES D'OBRA

de 18.3 mm de diàmetre, clavada a terra

EM91FG3B u Parallamps amb capçal dotat de dispositiu
d'encebament (PDC) electrònic, amb un avanç del
temps d'encebament de 60 µs, amb N-I
radi=80m,N-II radi=90m, N-III radi=105m,N-IV
radi=120m d'acord amb assaig , amb pal d'acer
galvanitzat de 6 m d'alçària, peça d'adaptació del
dispositiu i elements de fixació per a suport amb
placa base muntat sobre coberta

1,000 x 1.581,86480 = 1.581,86480

EGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de
platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat
superficialment

1,000 x 37,32921 = 37,32921

EG380A02 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50
mm2, muntat superficialment

30,000 x 10,26138 = 307,84140

EG23R915 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 32 mm de diàmetre
nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat
superficialment

2,000 x 5,35518 = 10,71036

EG21291H m Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment

20,000 x 3,87798 = 77,55960

EM9AU001 u Comptador de llamps amb registre del nombre de
descàrregues, amb dispositiu de mesurador de la
intensitat de corrent, muntat en el cable conductor de
la instal·lació del parallamps

1,000 x 321,52965 = 321,52965

Subtotal: 2.363,13786 2.363,13786

COST DIRECTE 2.363,13786
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.363,13786

4 CONJUNTS DE PARTIDES DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ
44 ESTRUCTURES
445 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
4458 CÈRCOLS DE FORMIGÓ ARMAT
______________________________________________________________________________________________________________

4458116Z m3 Cèrcol de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat
6 m2/m3, formigó HA-25/B/10/I abocat amb bomba i armadura
AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 80
kg/m3

Rend.: 1,000 496,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

K45817C4 m3 Formigó per a cèrcols, HA-25/B/10/I, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat
amb bomba

1,000 x 109,58413 = 109,58413

K4B83000 kg Armadura per a cèrcols AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

17,500 x 1,36434 = 23,87595

K4D8D500 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de
fusta de pi, per a cèrcols de directriu recta

12,500 x 29,00406 = 362,55075

Subtotal: 496,01083 496,01083
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COST DIRECTE 496,01083
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 496,01083

48 REVESTIMENTS
481 ARREBOSSATS I ENGUIXATS
481R REPARACIÓ D'ARREBOSSATS I ENGUIXATS
______________________________________________________________________________________________________________

481R1625 m2 Reparació superficial de parament arrebossat vertical exterior,
amb arrencada i repicat de revestiments arrebossat existent, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor, a una
alçària >3 m, arrebossat a bona vista amb morter sense additius,
mixt 1:2:10 elaborat a l'obra, amb acabat remolinat i pintat a la
calç, amb 2 mans

Rend.: 1,000 42,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

K2182231 m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

1,000 x 12,12519 = 12,12519

K81126C2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical
exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt
1:2:10, remolinat

1,000 x 27,23600 = 27,23600

K898D620 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb
pintura a la calç amb acabat llis, amb dues capes
d'acabat

1,000 x 2,98469 = 2,98469

Subtotal: 42,34588 42,34588

COST DIRECTE 42,34588
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,34588

489 PINTATS
4894 PINTAT D'ESTRUCTURES
______________________________________________________________________________________________________________

4894223Z u Sanejament de biga ancastada amb oxidació a l'entrega amb el
mur, amb raspallat manual fins a un grau de preparació St 2,
repicat perimetral del parament al voltant de la biga, junt de
dilatació de 2 cm de gruix, pintat de la biga amb 2 capes
d'emprimació antioxidant i 2 d'acabat a l'esmalt sintètic, i segellat
del junt perimetral amb cordó de massilla de silicona neutra
aplicada amb pistola manual, prèvia imprimació específica

Rend.: 1,000 47,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

KY01111A m Obertura de regata en paret de maó massís, amb
mitjans manuals i tapada amb morter de ciment 1:4

0,700 x 7,73536 = 5,41475

K7J5111A m Segellat de junt entre materials d'obra de 10 mm
d'amplària i 5 mm de fondària, amb massilla de
silicona neutra monocomponent, aplicada amb
pistola manual, prèvia imprimació específica

0,700 x 3,30967 = 2,31677

K8741120 m2 Neteja i preparació de la superfície de perfils laminats
d'acer fins a un grau de preparació St 2 segons la
norma UNE-EN ISO 8501-1, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre contenidor

1,050 x 14,14606 = 14,85336

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 24
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K894BBJ0 m2 Pintat de biga d'un sol perfil d'acer a l'esmalt sintètic,
amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues
d'acabat

1,050 x 24,08454 = 25,28877

Subtotal: 47,87365 47,87365

COST DIRECTE 47,87365
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,87365

4A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
4A2 DIVISÒRIES INTERIORS PRACTICABLES
4A2T TRAPES INTERIORS PRACTICABLES D'ACER
______________________________________________________________________________________________________________

4A2T271E u Trapa practicable de planxa d'acer d'accés a coberta de 120x60
cm de planxa d'acer galvanitzat i frontisses, maneta, pany, clau i
escala plegable d'alumini, no inclou formació de forat i bastida

Rend.: 1,000 729,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

KADT172E u Trapa practicable de planxa d'acer galvanitzat, per a
un buit d'obra de 120x60 cm, amb sòcol prefabricat,
amb frontisses, maneta, pany, clau i escala plegable
d'alumini, col·locada amb fixacions mecàniques

1,000 x 546,09597 = 546,09597

K7Z32GX5 m2 Reforç lineal de membrana, amb làmina de betum
modificat LBM (SBS)-50/G-FP amb armadura de
feltre de polièster de 150 g/m2, amb acabat de color
estàndard, adherida en calent, prèvia imprimació

2,880 x 25,36016 = 73,03726

K612V51K m2 Sòcol per a trapa practicable per a un forat
rectangular, amb paret de 14 cm de gruix per a
revestir, de maó calat HD de 290x140x100 mm amb
morter mixt 1:2:10

1,080 x 44,70247 = 48,27867

K7Z15MD0 m Matarracó de radi 6 cm, fet amb morter de ciment 1:6 3,600 x 8,73745 = 31,45482

K7Z1JWD2 m2 Arrebossat a bona vista de faixa horitzontal, per a
suport de membranes, amb morter de ciment 1:6
amb acabat remolinat

1,080 x 28,66437 = 30,95752

Subtotal: 729,82424 729,82424

COST DIRECTE 729,82424
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 729,82424

E PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ
E5 COBERTES
E53 COBERTES DE PLAQUES CONFORMADES
E535 COBERTES DE PLAQUES SANDVITX
______________________________________________________________________________________________________________

E535C625 m2 Coberta amb plaques formades per dues planxes d'acer amb
aillament de poliuretà, amb un gruix total de 50 mm, amb la cara
exterior grecada color estàndard, diferent del blanc i la cara
interior llisa, gruix de les planxes (ext/int) 0,6/0,5 mm, junt
longitudinal encadellat amb nervi, amb fixació oculta amb
tapajunts, amb un pendent de 7 a 30%

Rend.: 1,000 28,47 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 24,65000 = 4,93000

A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 21,17000 = 4,23400

Subtotal: 9,16400 9,16400

Materials

B0A5AA00 u Cargol autoroscant amb volandera 8,000 x 0,16000 = 1,28000

B0C5C625 m2 Placa amb dues planxes d'acer i aïllament de
poliuretà amb un gruix total de 50 mm, amb la cara
exterior grecada color estàndard, diferent del blanc,
gruix de les planxes (ext/int) de 0,6/0,5 mm, junt
longitudinal encadellat amb nervi i sistema de fixació
oculta amb tapajunts, per a cobertes

1,050 x 16,95000 = 17,79750

Subtotal: 19,07750 19,07750

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,22910

COST DIRECTE 28,47060
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,47060

E54 COBERTES DE PLANXES METÀL·LIQUES
E54Z ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES DE PLANXES METÀL·LIQUES
______________________________________________________________________________________________________________

E54ZS333 m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0.6 mm
de gruix, 30 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs,
per a vora lliure, col·locat amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 16,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,150 /R x 21,17000 = 3,17550

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,300 /R x 23,85000 = 7,15500

Subtotal: 10,33050 10,33050

Materials

B0CHS333 m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat
prelacat, de 0.6 mm de gruix, 30 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a
vora lliure

1,071 x 4,88000 = 5,22648

B0A5AA00 u Cargol autoroscant amb volandera 6,000 x 0,16000 = 0,96000

Subtotal: 6,18648 6,18648

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15496

COST DIRECTE 16,67194
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,67194

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 26

PARTIDES D'OBRA

E54ZS76K m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de
gruix, 60 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per
a canaló exterior, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat

Rend.: 1,000 17,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,150 /R x 21,17000 = 3,17550

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,300 /R x 23,85000 = 7,15500

Subtotal: 10,33050 10,33050

Materials

B0CHS76K m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat
prelacat, d'1 mm de gruix, 60 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a
canaló exterior

1,071 x 5,14000 = 5,50494

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,025 x 14,51000 = 0,36275

B0A5AA00 u Cargol autoroscant amb volandera 6,000 x 0,16000 = 0,96000

Subtotal: 6,82769 6,82769

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15496

COST DIRECTE 17,31315
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,31315

E54ZV163 m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0.6 mm
de gruix, 60 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs,
per a carener, col·locat amb fixacions mecàniques, amb perfils
conformats d' estanquitat

Rend.: 1,000 20,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,125 /R x 21,17000 = 2,64625

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,250 /R x 23,85000 = 5,96250

Subtotal: 8,60875 8,60875

Materials

B7JZ00F6 m Perfil d'estanquitat per a remats de planxa d'acer
plegada

2,000 x 2,66000 = 5,32000

B0CHS163 m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat
prelacat, de 0.6 mm de gruix, 60 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a
carener

1,071 x 5,25000 = 5,62275

B0A5AA00 u Cargol autoroscant amb volandera 6,000 x 0,16000 = 0,96000

Subtotal: 11,90275 11,90275

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12913

COST DIRECTE 20,64063
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,64063
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E54ZV233 m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0.6 mm
de gruix, 30 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs,
per a minvell, col·locat amb fixacions mecàniques, amb perfils
conformats d' estanquitat, i segellat

Rend.: 1,000 18,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,250 /R x 23,85000 = 5,96250

A0137000 h Ajudant col·locador 0,125 /R x 21,17000 = 2,64625

Subtotal: 8,60875 8,60875

Materials

B7JZ00F6 m Perfil d'estanquitat per a remats de planxa d'acer
plegada

1,000 x 2,66000 = 2,66000

B0A5AA00 u Cargol autoroscant amb volandera 6,000 x 0,16000 = 0,96000

B0CHS233 m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat
prelacat, de 0.6 mm de gruix, 30 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a
minvell

1,071 x 4,88000 = 5,22648

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,050 x 14,51000 = 0,72550

Subtotal: 9,57198 9,57198

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12913

COST DIRECTE 18,30986
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,30986

E5Z ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES
E5ZJ CANALS EXTERIORS
______________________________________________________________________________________________________________

E5ZJU001 m Canal exterior de secció rectangular, de planxa de zinc de 0,82
mm de gruix i 65 cm de desenvolupament, com a màxim,
col·locada amb peces especials i connectada al baixant

Rend.: 1,000 43,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 19,91000 = 2,98650

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,300 /R x 23,85000 = 7,15500

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,200 /R x 23,85000 = 4,77000

Subtotal: 14,91150 14,91150

Materials

B5ZHU001 m Canal exterior de planxa de zinc de 0,82 mm de
gruix, de 65 cm de desenvolupament, com a màxim, i
secció rectangular

1,300 x 13,94000 = 18,12200

B5ZHU002 u Ganxo i suport d'acer galvanitzat per a canal de
planxa de zinc de 0,82 mm de gruix, de 65 cm de
desenvolupament, com a màxim, i secció rectangular

2,500 x 3,48000 = 8,70000

B5ZZJLPT u Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de
metall i goma i tac de niló de diàmetre 8/10 mm

5,000 x 0,26000 = 1,30000

Subtotal: 28,12200 28,12200

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 28

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,44735

COST DIRECTE 43,48085
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,48085

E7 IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
E7C AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I FONOABSORBENTS
E7CD AÏLLAMENTS EXTERIORS PREPARATS PER A SUPORT DE REVESTIMENTS CONTINUS AMORFS
______________________________________________________________________________________________________________

E7CDI451 m2 Aïllament exterior per a suport de revestiment prim, amb placa de
suro aglomerat (ICB) per a aïllaments, de densitat 110 kg/m3, de
50 mm de gruix i amb cantell recte, fixada mecànicament amb
morter de ciment per a ús corrent (GP) i tac i suport de niló, i
revestida amb morter de ciment per a ús corrent (GP) amb malla
de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 4x4 mm, amb
un pes mínim de 160 g/m2 embeguda

Rend.: 1,000 25,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 19,91000 = 2,98650

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,300 /R x 23,85000 = 7,15500

Subtotal: 10,14150 10,14150

Materials

B8Z101JG m2 Malla de fibra de vidre revestida de PVC, de
dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 160 g/m2

1,2502 x 2,21000 = 2,76294

B8111G90 t Morter de ciment per a ús corrent (GP), de
designació CSIII-W2, segons UNE-EN 998-1, en sacs

0,0126 x 45,08000 = 0,56801

B7CZ1500 u Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de
50 mm de gruix com a màxim

8,000 x 0,23000 = 1,84000

B7C51500 m2 Placa de suro aglomerat (ICB) per a aïllaments, de
densitat 110 kg/m3, de 50 mm de gruix i amb cantell
recte

1,050 x 9,52000 = 9,99600

Subtotal: 15,16695 15,16695

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15212

COST DIRECTE 25,46057
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,46057

E8 REVESTIMENTS
E81 ARREBOSSATS I ENGUIXATS
E81Z ELEMENTS AUXILIARS PER A ARREBOSSATS, ENGUIXATS I ELEMENTS DE GUIX
______________________________________________________________________________________________________________

E81ZB9K0 m Protecció d'aresta amb cantonera d'alumini de 5 mm de gruix i 25
mm de desenvolupament

Rend.: 1,000 4,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,030 /R x 19,91000 = 0,59730

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,060 /R x 23,85000 = 1,43100

Subtotal: 2,02830 2,02830
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Materials

B81ZB9K0 m Cantonera per a arrebossats i enguixats de material
d'alumini per a arestes de 5 mm de gruix i 25 mm de
desenvolupament

1,020 x 2,06000 = 2,10120

Subtotal: 2,10120 2,10120

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03042

COST DIRECTE 4,15992
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,15992

E84 CELS RASOS
E84H CELS RASOS DE TAULERS DE PARTÍCULES AGLOMERADES AMB CIMENT
______________________________________________________________________________________________________________

E84HU080 m2 Cel ras de tauler de partícules de fusta aglomerades amb ciment
Portland (CPB) de 10mm de gruix sobre perfils d'acer galvanitzat
tipus omega, de 0,6 mm de gruix i 70 mm d'amplada, fixats
directament al sostre cada 0,8 m

Rend.: 1,000 34,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,130 /R x 21,17000 = 2,75210

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,390 /R x 24,65000 = 9,61350

Subtotal: 12,36560 12,36560

Materials

B0CU5820 m2 Tauler de partícules de fusta aglomerades amb
ciment portland CBP.E, de 10 mm de gruix, per a
ambient exterior segons UNE-EN 634-2, reacció al
foc B-s2, d0, acabat llis color gris, tallat a mida

1,050 x 11,78000 = 12,36900

B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

6,000 x 0,99000 = 5,94000

B0A4U080 cu Visos d'acer inoxidable amb volandera amb làmina
d'EPDM

0,150 x 8,33000 = 1,24950

B84ZUB80 m Perfil per a cel ras d'acer galvanitzat de 60mm
d'amplària, 27 mm d'alçària i gruix 0,6mm

1,500 x 1,47000 = 2,20500

Subtotal: 21,76350 21,76350

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18548

COST DIRECTE 34,31458
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,31458

E88 ESTUCATS, ESGRAFIATS I MONOCAPES
E881 ESTUCATS, ESGRAFIATS I MONOCAPES
______________________________________________________________________________________________________________

E881C185 m2 Arrebossat amb morter monocapa (OC) de ciment, de designació
CSIII-W2, segons la norma UNE-EN 998-1, col·locat manualment i
acabat llis

Rend.: 1,000 16,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 30

PARTIDES D'OBRA

A013B000 h Ajudant estucador 0,200 /R x 21,17000 = 4,23400

A012B000 h Oficial 1a estucador 0,400 /R x 23,85000 = 9,54000

Subtotal: 13,77400 13,77400

Materials

B8816432 kg Morter de ciment monocapa (OC), de designació
CSIII-W2, segons UNE-EN 998-1, per a acabat llis

19,950 x 0,13000 = 2,59350

Subtotal: 2,59350 2,59350

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,34435

COST DIRECTE 16,71185
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,71185

EA TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
EAV PERSIANES, GELOSIES DE LAMES I PROTECCIONS SOLARS
EAVS PERSIANES REPLEGABLES HORITZONTALMENT
______________________________________________________________________________________________________________

EAVSD8D5 m2 Persiana replegable horitzontal, tipus veneciana, per a un buit
d'obra de 250 cm d'alçària com a màxim i de 150 a 175 cm
d'amplària, de lamel·les orientables autoportants de 100 mm
d'amplària d'alumini lacat amb pintures de polièster-poliamida
termoendurides al forn amb accionament motoritzat, col·locada
amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 343,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,230 /R x 21,17000 = 4,86910

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,230 /R x 23,85000 = 5,48550

Subtotal: 10,35460 10,35460

Materials

BAVSD8D5 m2 Persiana replegable horitzontal, tipus veneciana, per
a un buit d'obra de 250 cm d'alçària com a màxim i
de 150 a 175 cm d'amplària, de lamel·les orientables
autoportants de 100 mm d'amplària d'alumini lacat
amb pintures de polièster-poliamida termoendurides
al forn amb accionament motoritzat

1,000 x 333,03000 = 333,03000

Subtotal: 333,03000 333,03000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,25887

COST DIRECTE 343,64347
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 343,64347
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EAW AUTOMATISMES PER A TANCAMENTS PRACTICABLES
EAWZ ELEMENTS AUXILIARS PER A AUTOMATISMES DE TANCAMENTS PRACTICABLES
______________________________________________________________________________________________________________

EAWZ12A2 u Quadre elèctric de maniobres per a automatismes de tancaments,
de plàstic, connectat i muntat superficialment

Rend.: 1,000 34,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,500 /R x 21,17000 = 10,58500

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 24,65000 = 12,32500

Subtotal: 22,91000 22,91000

Materials

BAWZ1202 u Quadre elèctric de maniobres per a automatismes de
tancaments, de plàstic, per a muntar superficialment

1,000 x 11,20000 = 11,20000

Subtotal: 11,20000 11,20000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,57275

COST DIRECTE 34,68275
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,68275

EAWZPA00 u Emissor de radiocomandament amb pila de 12 v Rend.: 1,000 26,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,050 /R x 21,17000 = 1,05850

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,050 /R x 24,65000 = 1,23250

Subtotal: 2,29100 2,29100

Materials

BAVZPA00 u Emissor de radiocomandament, amb pila de 12 v 1,000 x 23,80000 = 23,80000

Subtotal: 23,80000 23,80000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,05728

COST DIRECTE 26,14828
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,14828

ED INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
ED1 DESGUASSOS, BAIXANTS I AÏLLAMENTS I ACCESSORIS DE DESGUASOS I BAIXANTS
ED14 BAIXANTS AMB TUBS METÀL·LICS
______________________________________________________________________________________________________________

ED14U020 m Baixant de tub de planxa de zinc de D 80 mm i d'1 mm de gruix,
incloses les peces especials i fixat mecàmicament amb brides

Rend.: 1,000 43,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,280 /R x 21,17000 = 5,92760

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,560 /R x 23,85000 = 13,35600

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 32

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 19,28360 19,28360

Materials

BDY4U020 u Element de muntatge per a baixant de tub de planxa
de zinc de D 80 mm i d'1 mm de gruix

1,000 x 0,71000 = 0,71000

BD1ZU020 u Brida per a tub de planxa de zinc 1,000 x 7,18000 = 7,18000

BD14U020 m Tub de planxa de zinc de D 80 mm i d'1 mm de gruix 1,400 x 11,28000 = 15,79200

Subtotal: 23,68200 23,68200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28925

COST DIRECTE 43,25485
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,25485

EG INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
EG2 TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES
EG21 TUBS RÍGIDS NO METÀL·LICS
______________________________________________________________________________________________________________

EG21291H m Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment

Rend.: 1,000 3,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 21,14000 = 1,05700

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,047 /R x 24,65000 = 1,15855

Subtotal: 2,21555 2,21555

Materials

BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de
PVC

1,000 x 0,14000 = 0,14000

BG212910 m Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

1,020 x 1,46000 = 1,48920

Subtotal: 1,62920 1,62920

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03323

COST DIRECTE 3,87798
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,87798
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EG2 TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES
EG23 TUBS RÍGIDS METÀL·LICS
______________________________________________________________________________________________________________

EG23R915 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 32 mm de diàmetre nominal,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000
N, amb unió roscada i muntat superficialment

Rend.: 1,000 5,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 21,14000 = 1,05700

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,047 /R x 24,65000 = 1,15855

Subtotal: 2,21555 2,21555

Materials

BGW23000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer 1,000 x 0,23000 = 0,23000

BG23R910 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 32 mm de diàmetre
nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, per a roscar

1,020 x 2,82000 = 2,87640

Subtotal: 3,10640 3,10640

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03323

COST DIRECTE 5,35518
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,35518

EG3 CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA
EG38 CONDUCTORS DE COURE NUS
______________________________________________________________________________________________________________

EG380A02 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2, muntat
superficialment

Rend.: 1,000 10,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 21,14000 = 4,22800

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 24,65000 = 3,69750

Subtotal: 7,92550 7,92550

Materials

BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de
coure nus

1,000 x 0,33000 = 0,33000

BG380A00 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2 1,020 x 1,85000 = 1,88700

Subtotal: 2,21700 2,21700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11888

COST DIRECTE 10,26138
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,26138
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EGD ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA
EGD1 PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA
______________________________________________________________________________________________________________

EGD1441E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de
gruix estàndard, de 2500 mm de llargària de 18.3 mm de diàmetre,
clavada a terra

Rend.: 1,000 26,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,266 /R x 21,14000 = 5,62324

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,266 /R x 24,65000 = 6,55690

Subtotal: 12,18014 12,18014

Materials

BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes
de connexió a terra

1,000 x 4,12000 = 4,12000

BGD14410 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 2500 mm de llargària, de 18.3 mm de
diàmetre, estàndard

1,000 x 9,82000 = 9,82000

Subtotal: 13,94000 13,94000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18270

COST DIRECTE 26,30284
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,30284

EGD ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA
EGDZ ELEMENTS ESPECIALS DE CONNEXIÓ A TERRA
______________________________________________________________________________________________________________

EGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de
coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment

Rend.: 1,000 37,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,250 /R x 21,14000 = 5,28500

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,250 /R x 24,65000 = 6,16250

Subtotal: 11,44750 11,44750

Materials

BGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de
platina de coure, muntat en caixa estanca i per
muntar superficialment

1,000 x 25,71000 = 25,71000

Subtotal: 25,71000 25,71000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17171

COST DIRECTE 37,32921
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,32921
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EM INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT
EM1 INSTAL·LACIONS DE DETECCIÓ I ALARMA D'INCENDIS I GASOS
EM12 CENTRALS DE DETECCIÓ
______________________________________________________________________________________________________________

EM121106 u Central de detecció d'incendis convencional per a 1 zona, amb
doble alimentació, amb funcions d'autoanàlisi automàtic amb
indicador d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona i
de prova d'alarma, i muntada a la paret

Rend.: 1,000 203,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 1,100 /R x 21,17000 = 23,28700

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,100 /R x 24,65000 = 27,11500

Subtotal: 50,40200 50,40200

Materials

BM121100 u Central de detecció d'incendis convencional per a 1
zona, amb doble alimentació, amb funcions
d'autoanàlisi automàtic amb indicador d'alimentació,
de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova
d'alarma

1,000 x 151,32000 = 151,32000

BMY12000 u Part proporcional d'elements especials per a centrals
de detecció

1,000 x 0,65000 = 0,65000

Subtotal: 151,97000 151,97000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,75603

COST DIRECTE 203,12803
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 203,12803

EM9 INSTAL·LACIONS DE PARALLAMPS
EM91 PARALLAMPS
______________________________________________________________________________________________________________

EM91FG3B u Parallamps amb capçal dotat de dispositiu d'encebament (PDC)
electrònic, amb un avanç del temps d'encebament de 60 µs, amb
N-I radi=80m,N-II radi=90m, N-III radi=105m,N-IV radi=120m
d'acord amb assaig , amb pal d'acer galvanitzat de 6 m d'alçària,
peça d'adaptació del dispositiu i elements de fixació per a suport
amb placa base muntat sobre coberta

Rend.: 1,000 1.581,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 4,000 /R x 21,17000 = 84,68000

A012M000 h Oficial 1a muntador 4,000 /R x 24,65000 = 98,60000

Subtotal: 183,28000 183,28000

Materials

BM91FG3B u Parallamps amb capçal dotat de dispositiu
d'encebament (PDC) electrònic, amb un avanç del
temps d'encebament de 60 µs, amb N-I
radi=80m,N-II radi=90m, N-III radi=105m,N-IV
radi=120m d'acord amb assaig , amb pal d'acer
galvanitzat de 6 m d'alçària, peça d'adaptació del
dispositiu i elements de fixació per a suport amb
placa base

1,000 x 1.392,17000 = 1.392,17000
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Subtotal: 1.392,17000 1.392,17000

DESPESES AUXILIARS 3,50 % 6,41480

COST DIRECTE 1.581,86480
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.581,86480

EM9 INSTAL·LACIONS DE PARALLAMPS
EM9A COMPTADORS, DETECTORS I MESURADORS D'INTENSITAT PER A INSTAL·LACIONS DE PARALLAMPS
______________________________________________________________________________________________________________

EM9AU001 u Comptador de llamps amb registre del nombre de descàrregues,
amb dispositiu de mesurador de la intensitat de corrent, muntat en
el cable conductor de la instal·lació del parallamps

Rend.: 1,000 321,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,300 /R x 21,17000 = 6,35100

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 24,65000 = 7,39500

Subtotal: 13,74600 13,74600

Materials

BM9AU001 u Comptador de llamps amb registre del nombre de
descàrregues, per a muntar en el cable conductor de
la instal·lació del parallamps, amb dispositiu de
mesurador de la intensitat de corrent

1,000 x 307,44000 = 307,44000

Subtotal: 307,44000 307,44000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,34365

COST DIRECTE 321,52965
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 321,52965

EY AJUDES DEL RAM DE PALETA
EY0 AJUDES DEL RAM DE PALETA
EY01 REGATES
______________________________________________________________________________________________________________

EY011A1A m Obertura de regata en paret de maçoneria, amb mitjans manuals i
tapada amb morter de ciment 1:4

Rend.: 1,000 12,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,500 /R x 19,91000 = 9,95500

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,100 /R x 23,85000 = 2,38500

Subtotal: 12,34000 12,34000

Materials

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,003 x 87,47370 = 0,26242

Subtotal: 0,26242 0,26242
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18510

COST DIRECTE 12,78752
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,78752

G PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL
GM INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT
GM1 INSTAL·LACIONS DE DETECCIÓ I ALARMA D'INCENDIS I GASOS
GM11 DETECTORS
______________________________________________________________________________________________________________

GM112120 u Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica,
segons norma UNE-EN 54-7, amb base de superfície, muntat
superficialment

Rend.: 1,000 55,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,240 /R x 21,17000 = 5,08080

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,240 /R x 24,65000 = 5,91600

Subtotal: 10,99680 10,99680

Materials

BM112120 u Sensor de fums òptic per a instal·lació contra
incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-7,
amb base de superfície

1,000 x 44,11000 = 44,11000

BMY11000 u Part proporcional d'elements especials per a detectors 1,000 x 0,35000 = 0,35000

Subtotal: 44,46000 44,46000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16495

COST DIRECTE 55,62175
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,62175

H PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT
H1 PROTECCIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS EN EL TRABAJO
H12 IMPLANTACIONS D'OBRA
H121 BASTIDES
______________________________________________________________________________________________________________

H1213251 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada
per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases
regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes
laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota
la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots
els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un
recorregut total màxim de 20 km

Rend.: 1,000 6,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H3000 h Ayudante para seguridad y salud 0,160 /R x 19,64000 = 3,14240

A01H2000 h Oficial 1a para seguridad y salud 0,080 /R x 21,05000 = 1,68400

Subtotal: 4,82640 4,82640

Maquinària
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C1Z13700 h Camió per a transport de 7 t, per a seguretat i salut 0,040 /R x 32,53000 = 1,30120

Subtotal: 1,30120 1,30120

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07240

COST DIRECTE 6,20000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,20000

H1215250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per
bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases
regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes
laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota
la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots
els elements de senyalització normalitzats, per a seguretat i salut

Rend.: 1,000 0,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1Z0Y250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa,
formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària
<= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers,
tubs de travament, plataformes de treball d'amplària
com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes
laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida,
col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada
20 m2 de façana, inclosos tots els elements de
senyalització normalitzats, per a seguretat i salut

1,000 x 0,09000 = 0,09000

Subtotal: 0,09000 0,09000

COST DIRECTE 0,09000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,09000

H14 PROTECCIONES INDIVIDUALES
H141 PROTECCIONES DE LA CABEZA
______________________________________________________________________________________________________________

H1411111 u Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno
con un peso máximo de 400 g, homologado según UNE-EN 812

Rend.: 1,000 5,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1411111 u Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de
polietileno con un peso máximo de 400 g,
homologado según UNE-EN 812

1,000 x 5,84000 = 5,84000

Subtotal: 5,84000 5,84000

COST DIRECTE 5,84000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,84000
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H14 PROTECCIONES INDIVIDUALES
H142 PROTECCIONES DEL APARATO OCULAR
______________________________________________________________________________________________________________

H1421110 u Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal,
con visor transparente y tratamiento contra el empañamiento,
homologadas según UNE-EN 167 y UNE-EN 168

Rend.: 1,000 7,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1421110 u Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con
montura universal, con visor transparente y
tratamiento contra el empañamiento, homologadas
según UNE-EN 167 y UNE-EN 168

1,000 x 7,03000 = 7,03000

Subtotal: 7,03000 7,03000

COST DIRECTE 7,03000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,03000

H1423230 u Gafas de seguridad para corte oxiacetilénico, con montura
universal de varilla de acero recubierta de PVC, con visores
circulares de 50 mm de D oscuros de color DIN 5, homologadas
según UNE-EN 175 y UNE-EN 169

Rend.: 1,000 5,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1423230 u Gafas de seguridad para corte oxiacetilénico, con
montura universal de varilla de acero recubierta de
PVC, con visores circulares de 50 mm de D oscuros
de color DIN 5, homologadas según UNE-EN 175 y
UNE-EN 169

1,000 x 5,64000 = 5,64000

Subtotal: 5,64000 5,64000

COST DIRECTE 5,64000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,64000

H1424340 u Gafas de seguridad herméticas para esmerilar, con montura de
cazoleta de policarbonato con respiradores y apoyo nasal,
adaptables con cinta elástica, con visores circulares de 50 mm de
D roscados en la montura, homologadas según UNE-EN 167 y
UNE-EN 168

Rend.: 1,000 7,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1424340 u Gafas de seguridad herméticas para esmerilar, con
montura de cazoleta de policarbonato con
respiradores y apoyo nasal, adaptables con cinta
elástica, con visores circulares de 50 mm de D
roscados en la montura, homologadas según
UNE-EN 167 y UNE-EN 168

1,000 x 7,23000 = 7,23000

Subtotal: 7,23000 7,23000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 40

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 7,23000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,23000

H142AC60 u Pantalla facial para soldadura eléctrica, con marco abatible de
mano y soporte de poliéster reforzado con fibra de vidrio
vulcanizada de 1,35 mm de espesor, con visor inactínico
semioscuro con protección DIN 12, homologada según UNE-EN
175

Rend.: 1,000 9,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B142AC60 u Pantalla facial para soldadura eléctrica, con marco
abatible de mano y soporte de poliéster reforzado
con fibra de vidrio vulcanizada de 1,35 mm de
espesor, con visor inactínico semioscuro con
protección DIN 12, homologada según UNE-EN 175

1,000 x 9,56000 = 9,56000

Subtotal: 9,56000 9,56000

COST DIRECTE 9,56000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,56000

H14 PROTECCIONES INDIVIDUALES
H143 PROTECCIONES DEL APARATO AUDITIVO
______________________________________________________________________________________________________________

H1432012 u Protector auditivo de auricular, acoplado a la cabeza con arnés y
orejeras antiruido, homologado según UNE-EN 352-1 y UNE-EN
458

Rend.: 1,000 22,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1432012 u Protector auditivo de auricular, acoplado a la cabeza
con arnés y orejeras antiruido, homologado según
UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458

1,000 x 22,52000 = 22,52000

Subtotal: 22,52000 22,52000

COST DIRECTE 22,52000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,52000

H14 PROTECCIONES INDIVIDUALES
H144 PROTECCIONES DEL APARATO RESPIRATORIO
______________________________________________________________________________________________________________

H1441201 u Mascarilla autofiltrante contra polvillo y vapores tóxicos,
homologada según UNE-EN 405

Rend.: 1,000 0,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1441201 u Mascarilla autofiltrante contra polvillo y vapores
tóxicos, homologada según UNE-EN 405

1,000 x 0,74000 = 0,74000

Subtotal: 0,74000 0,74000
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COST DIRECTE 0,74000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,74000

H14 PROTECCIONES INDIVIDUALES
H145 PROTECCIONES DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES
______________________________________________________________________________________________________________

H1451110 u Par de guantes para uso general, con palma, nudillos, uñas y
dedos índice y pulgar de piel, dorso de la mano y manguito de
algodón, forro interior, y sujeción elástica en la muñeca

Rend.: 1,000 1,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1451110 u Par de guantes para uso general, con palma,
nudillos, uñas y dedos índice y pulgar de piel, dorso
de la mano y manguito de algodón, forro interior y
sujeción elástica en la muñeca

1,000 x 1,77000 = 1,77000

Subtotal: 1,77000 1,77000

COST DIRECTE 1,77000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,77000

H1455710 u Par de guantes de alta resistencia al corte y a la abrasión para
ferrallista, con dedos y palma de caucho rugoso sobre soporte de
algodón, y sujeción elástica en la muñeca, homologados según
UNE-EN 388 y UNE-EN 420

Rend.: 1,000 3,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1455710 u Par de guantes de alta resistencia al corte y a la
abrasión para ferrallista, con dedos y palma de
caucho rugoso sobre soporte de algodón y sujeción
elástica en la muñeca, homologados según UNE-EN
388 y UNE-EN 420

1,000 x 3,02000 = 3,02000

Subtotal: 3,02000 3,02000

COST DIRECTE 3,02000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,02000

H1459630 u Par de guantes para soldador, con palma de piel, forro interior de
algodón, y manga larga de serraje forrada de dril fuerte,
homologados según UNE-EN 407 y UNE-EN 420

Rend.: 1,000 9,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1459630 u Par de guantes para soldador, con palma de piel,
forro interior de algodón y manga larga de serraje
forrada de dril fuerte, homologados según UNE-EN
407 y UNE-EN 420

1,000 x 9,32000 = 9,32000

Subtotal: 9,32000 9,32000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 42

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 9,32000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,32000

H14 PROTECCIONES INDIVIDUALES
H146 PROTECCIONES DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES
______________________________________________________________________________________________________________

H1461110 u Par de botas de agua de PVC de caña alta, con suela
antideslizante y forradas de nylon lavable, homologadas según
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y
UNE-EN ISO 20347

Rend.: 1,000 7,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1461110 u Par de botas de agua de PVC de caña alta, con
suela antideslizante y forradas de nylon lavable,
homologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO
20347

1,000 x 7,23000 = 7,23000

Subtotal: 7,23000 7,23000

COST DIRECTE 7,23000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,23000

H1462241 u Par de botas de seguridad resistentes a la humedad, de piel
rectificada, con tobillera acolchada suela antideslizante y
antiestática, cuña amortiguadora para el talón, lengüeta de fuelle,
de desprendimiento rápido, con puntera metálica

Rend.: 1,000 25,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1462241 u Par de botas de seguridad resistentes a la humedad,
de piel rectificada, con tobillera acolchada suela
antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora
para el talón, lengüeta de fuelle, de desprendimiento
rápido, con puntera metálica

1,000 x 25,67000 = 25,67000

Subtotal: 25,67000 25,67000

COST DIRECTE 25,67000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,67000

H14 PROTECCIONES INDIVIDUALES
H147 PROTECCIONES DEL CUERPO
______________________________________________________________________________________________________________

H1473203 u Cinturón de seguridad de sujeción, suspensión y anticaída, clases
A, B y C, de poliéster y herraje estampado, con arneses de
sujeción para el tronco y para las extremidades inferiores,
homologado según CE

Rend.: 1,000 152,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1473203 u Cinturón de seguridad de sujeción, suspensión y
anticaída, clases A, B y C, de poliéster y herraje

1,000 x 152,87000 = 152,87000
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estampado, con arneses de sujeción para el tronco y
para las extremidades inferiores, homologado según
CE

Subtotal: 152,87000 152,87000

COST DIRECTE 152,87000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 152,87000

H147N000 u Faja de protección dorsolumbar Rend.: 1,000 24,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B147N000 u Faja de protección dorsolumbar 1,000 x 24,33000 = 24,33000

Subtotal: 24,33000 24,33000

COST DIRECTE 24,33000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,33000

H147RA00 m Cuerda de poliamida de alta tenacidad, de 16 mm de diámetro,
para sirga de cinturón de seguridad

Rend.: 1,000 5,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B147RA00 m Cuerda de poliamida de alta tenacidad, de 16 mm de
diámetro, para sirga de cinturón de seguridad

1,000 x 5,79000 = 5,79000

Subtotal: 5,79000 5,79000

COST DIRECTE 5,79000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,79000

H14 PROTECCIONES INDIVIDUALES
H148 ROPA DE TRABAJO
______________________________________________________________________________________________________________

H1481131 u Mono de trabajo, de poliéster y algodón, con bolsillos exteriores Rend.: 1,000 12,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1481131 u Mono de trabajo, de poliéster y algodón, con bolsillos
exteriores

1,000 x 12,59000 = 12,59000

Subtotal: 12,59000 12,59000

COST DIRECTE 12,59000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,59000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 44

PARTIDES D'OBRA

H1487350 u Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para
edificación, de PVC soldado de 0,3 mm de espesor, homologado
según UNE-EN 340

Rend.: 1,000 5,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1487350 u Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones,
para edificación, de PVC soldado de 0,3 mm de
espesor, homologado según UNE-EN 340

1,000 x 5,32000 = 5,32000

Subtotal: 5,32000 5,32000

COST DIRECTE 5,32000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,32000

H1488580 u Delantal para soldador, de serraje, homologado según UNE-EN
340, UNE-EN 470-1 y UNE-EN 348

Rend.: 1,000 20,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1488580 u Delantal para soldador, de serraje, homologado
según UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 y UNE-EN 348

1,000 x 20,96000 = 20,96000

Subtotal: 20,96000 20,96000

COST DIRECTE 20,96000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,96000

H15 PROTECCIONES COLECTIVAS
H151 PROTECCIONES SUPERFICIALES CONTRA CAÍDAS DE PERSONAS Y OBJETOS
______________________________________________________________________________________________________________

H1510001 m2 Protección horizontal bajo el encofrado de forjados con red de hilo
trenzado de poliamida no regenerada, de tenacidad alta, de 4mm
de diámetro y 80x80 mm de paso de malla, con cuerda perimetral
de poliamida de 12 mm de diámetro atada a la red, unida a la
estructura de sopandas del encofrado mediante ganchos
metálicos cada metro, con el desmontaje incluido

Rend.: 1,000 1,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Peón para seguridad y salud 0,060 /R x 18,62000 = 1,11720

Subtotal: 1,11720 1,11720

Materials

B15ZG001 u Gancho metálico en forma de S, para seguridad y
salud

4,000 x 0,01000 = 0,04000

B1Z11215 m2 Red de hilo trenzado de poliamida no regenerada, de
tenacidad alta, de 4 mm de D y 80x80 mm de paso
de malla, con cuerda perimetral de poliamida de 12
mm de diámetro anudada a la red, para 10 usos,
para seguridad y salud

1,000 x 0,17000 = 0,17000

Subtotal: 0,21000 0,21000



Projecte Bàsic i d'Execució

Projecte de Rehabilitació de la coberta del MERCAT MUNICIPAL de CANET DE MAR

client: Ajuntament de Canet de Mar

pàg.57 de 206 18 de maig de 2018

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 45

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01676

COST DIRECTE 1,34396
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,34396

H15118D1 m2 Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions
superficials contra caigudes, amb malla de reforç i traus
perimetrals, corda de subjecció, de diàmetre 12 mm, amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 8,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a para seguridad y salud 0,100 /R x 21,05000 = 2,10500

A01H4000 h Peón para seguridad y salud 0,100 /R x 18,62000 = 1,86200

Subtotal: 3,96700 3,96700

Materials

B15Z1500 m Cuerda de poliamida de 12 mm de diámetro, para
seguridad y salud

0,250 x 0,59000 = 0,14750

B151K050 m2 Lona de polietilè, amb malla de reforç i traus
perimetrals, per a seguretat i salut

1,200 x 3,22000 = 3,86400

Subtotal: 4,01150 4,01150

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,03967

COST DIRECTE 8,01817
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,01817

H151AJ01 m2 Protección horizontal de oberturas, menores de 1 m de diámetro,
en forjados, con madera y con el desmontaje incluido

Rend.: 1,000 12,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a para seguridad y salud 0,250 /R x 21,05000 = 5,26250

A01H4000 h Peón para seguridad y salud 0,250 /R x 18,62000 = 4,65500

Subtotal: 9,91750 9,91750

Materials

B1Z0A100 kg Clavo de acero, para seguridad y salud 0,1007 x 1,55000 = 0,15609

B1Z0D230 m Tablón de madera de pino para 10 usos, para
seguridad y salud

3,600 x 0,43000 = 1,54800

B1Z0D300 m3 Lata de madera de pino, para seguridad y salud 0,0019 x 258,70000 = 0,49153

Subtotal: 2,19562 2,19562

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,09918

COST DIRECTE 12,21230
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,21230
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H15 PROTECCIONES COLECTIVAS
H152 PROTECCIONES LINEALES CONTRA CAÍDAS DE PERSONAS Y OBJETOS
______________________________________________________________________________________________________________

H1523231 m Barandilla de protección en el perímetro del forjado, de altura 1 m
con travesaño superior e intermedio de tubo metálico de 2,3´´,
zócalo de tabla de madera, fijada con soportes de montante
metálico con mordaza para el forjado y con el desmontaje incluido

Rend.: 1,000 7,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a para seguridad y salud 0,125 /R x 21,05000 = 2,63125

A01H4000 h Peón para seguridad y salud 0,125 /R x 18,62000 = 2,32750

Subtotal: 4,95875 4,95875

Materials

B0DZSM0K u Tubo metálico de 2,3´´ de diámetro, para 150 usos,
para seguridad y salud

2,400 x 0,14000 = 0,33600

B1526EK6 u Montante metálico para barandilla de seguridad, de 1
m de altura, con mordaza para el forjado, para 15
usos

0,400 x 1,67000 = 0,66800

B1Z0D400 m2 Tabla de madera de pino para 3 usos, para
seguridad y salud

0,220 x 5,66000 = 1,24520

Subtotal: 2,24920 2,24920

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,04959

COST DIRECTE 7,25754
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,25754

H152J105 m Cable fiador para el cinturón de seguridad, fijado en anclajes de
servicio y con el desmontaje incluido

Rend.: 1,000 5,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a para seguridad y salud 0,100 /R x 21,05000 = 2,10500

A01H4000 h Peón para seguridad y salud 0,100 /R x 18,62000 = 1,86200

Subtotal: 3,96700 3,96700

Materials

B0AC112D m Cable de acero galvanizado rígido de composición
1x7+0 y diámetro 9 mm, para seguridad y salud

1,200 x 1,14000 = 1,36800

Subtotal: 1,36800 1,36800

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,03967

COST DIRECTE 5,37467
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,37467
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H152U000 m Valla de advertencia o balizamiento de 1 m de altura con malla de
polietileno naranja, fijada a 1 m del perímetro del forjado con
soportes de acero alojados con agujeros al forjado

Rend.: 1,000 2,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a para seguridad y salud 0,050 /R x 21,05000 = 1,05250

Subtotal: 1,05250 1,05250

Materials

B1526EL6 u Montante metálico para barandilla de seguridad, de 1
m de altura, para alojar en perforaciones del forjado,
para 15 usos

0,500 x 1,38000 = 0,69000

B152U000 m Malla de polietileno de alta densidad color naranja
para vallas de advertencia o balizamiento de 1 m de
altura, para seguridad y salud

1,050 x 0,51000 = 0,53550

Subtotal: 1,22550 1,22550

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01053

COST DIRECTE 2,28853
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,28853

H16 MEDIDAS PREVENTIVAS
H16F CONTROL DE LA SEGURIDAD EN LA OBRA Y FORMACIÓN DEL PERSONAL
______________________________________________________________________________________________________________

H16F1004 h Información en Seguridad y Salud para los riesgos específicos de
la obra

Rend.: 1,000 18,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Peón para seguridad y salud 1,000 /R x 18,62000 = 18,62000

Subtotal: 18,62000 18,62000

COST DIRECTE 18,62000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,62000

H2 ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
H2R GESTIÓ DE RESIDUS
H2RA DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIO AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS
______________________________________________________________________________________________________________

H2RA7FD0 kg Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de fibrociment
perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170605* segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002), per a seguretat i salut

Rend.: 1,000 0,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1Z27FD0 kg Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
de fibrociment perillosos amb una densitat 0,9 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170605* segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002), per a seguretat i salut

1,000 x 0,14000 = 0,14000
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Subtotal: 0,14000 0,14000

COST DIRECTE 0,14000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,14000

H6 CERRAMIENTOS Y DIVISORIAS
H6A CERRAMIENTOS DE MALLAS METÁLICAS
H6AA CERRAMIENTOS DE MALLA DE ACERO
______________________________________________________________________________________________________________

H6AA2111 m Valla móvil, de 2 m de altura, de acero galvanizado, con malla
electrosoldada de 90x150 mm y de 4,5 y 3,5 mm de D, marco de
3,5x2 m de tubo de 40 mm de D, fijado a pies prefabricados de
hormigón, y con el desmontaje incluido

Rend.: 1,000 2,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Peón para seguridad y salud 0,100 /R x 18,62000 = 1,86200

Subtotal: 1,86200 1,86200

Materials

B1Z6211A m Valla móvil, de 2 m de altura, de acero galvanizado,
con malla electrosoldada de 90x150 mm y de 4,5 y
3,5 mm de diámetro, bastidor de 3,5x2 m de tubo de
40 mm de diámetro para fijar a pies prefabricados de
hormigón, para 20 usos, para seguridad y salud

1,000 x 0,88000 = 0,88000

B1Z6AF0A u Dado de hormigón de 38 kg para pie de valla móvil
de malla de acero y para 20 usos, para seguridad y
salud

0,300 x 0,14000 = 0,04200

Subtotal: 0,92200 0,92200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02793

COST DIRECTE 2,81193
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,81193

HB SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL
HBB SEÑALIZACIÓN VERTICAL
HBB1 SEÑALES DE PELIGRO, PRECEPTIVAS Y DE REGULACIÓN
______________________________________________________________________________________________________________

HBB11111 u Placa con pintura reflectante triangular de 70 cm de lado, para
señales de tráfico, fijada y con el desmontaje incluido

Rend.: 1,000 55,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Peón para seguridad y salud 1,000 /R x 18,62000 = 18,62000

Subtotal: 18,62000 18,62000

Materials

BBL11102 u Placa triangular, de 70 cm, con pintura reflectante,
para 2 usos, para seguridad y salud

1,000 x 36,77000 = 36,77000

Subtotal: 36,77000 36,77000
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,18620

COST DIRECTE 55,57620
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,57620

HBB11251 u Placa con pintura reflectante circular de 60 cm de diámetro, para
señales de tráfico, fijada y con el desmontaje incluido

Rend.: 1,000 62,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Peón para seguridad y salud 0,9994 /R x 18,62000 = 18,60883

Subtotal: 18,60883 18,60883

Materials

BBL12602 u Placa circular, de D 60 cm, con pintura reflectante,
para 2 usos, para seguridad y salud

1,000 x 43,26000 = 43,26000

Subtotal: 43,26000 43,26000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,18609

COST DIRECTE 62,05492
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,05492

HBB SEÑALIZACIÓN VERTICAL
HBBA SEÑALES DE SEGURIDAD LABORAL
______________________________________________________________________________________________________________

HBBAA005 u Señal de prohibición, normalizada con pictograma negro sobre
fondo blanco, de forma circular con bordes y banda transversal
descendente de izquierda a derecha a 45°, en color rojo, diámetro
29 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta 12
m, fijada y con el desmontage incluido

Rend.: 1,000 35,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Peón para seguridad y salud 1,000 /R x 18,62000 = 18,62000

Subtotal: 18,62000 18,62000

Materials

BBBAA005 u Señal de prohibición, normalizada con pictograma
negro sobre fondo blanco, de forma circular con
bordes y banda transversal descendente de
izquierda a derecha a 45° en color rojo, de diámetro
29 cm, para ser vista hasta 12 m, para seguridad y
salud

1,000 x 6,78000 = 6,78000

BBBAD015 u Cartel explicativo del contenido de la señal, con
leyenda indicativa de prohibición, con el texto en
negro sobre fondo rojo, de forma rectangular, con el
borde negro, lado mayor 29 cm, para ser visto hasta
12 m, para seguridad y salud

1,000 x 10,33000 = 10,33000

Subtotal: 17,11000 17,11000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 50

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,18620

COST DIRECTE 35,91620
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,91620

HBBAB115 u Señal de obligación, normalizada con pictograma blanco sobre
fondo azul, de forma circular con bordes en color blanco, diámetro
29 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta 12
m, fijada y con el desmontage incluido

Rend.: 1,000 34,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Peón para seguridad y salud 1,000 /R x 18,62000 = 18,62000

Subtotal: 18,62000 18,62000

Materials

BBBAB115 u Señal de obligación, normalizada con pictograma
blanco sobre fondo azul, de forma circular con
bordes en color blanco, de diámetro 29 cm, para ser
vista hasta 12 m, para seguridad y salud

1,000 x 6,78000 = 6,78000

BBBAD025 u Cartel explicativo del contenido de la señal, con
leyenda indicativa de obligación, con el texto en
blanco sobre fondo azul, de forma rectangular, con el
borde blanco, lado mayor 29 cm, para ser visto hasta
12 m, para seguridad y salud

1,000 x 9,16000 = 9,16000

Subtotal: 15,94000 15,94000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,18620

COST DIRECTE 34,74620
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,74620

HBBAE001 u Rótulo adhesivo ( MIE-RAT.10 ) de maniobra para cuadro o
pupitre de control eléctrico, adherido

Rend.: 1,000 6,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BBBAE001 u Rótulo adhesivo ( MIE-RAT.10 ) de maniobra para
cuadro o pupitre de control eléctrico, para seguridad
y salud

1,000 x 6,29000 = 6,29000

Subtotal: 6,29000 6,29000

COST DIRECTE 6,29000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,29000
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HBC BALIZAMIENTO
HBC1 BALIZAMIENTO
______________________________________________________________________________________________________________

HBC19081 m Cinta de balizamiento, con un soporte cada 5 m y con el
desmontaje incluido

Rend.: 1,000 1,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Peón para seguridad y salud 0,065 /R x 18,62000 = 1,21030

Subtotal: 1,21030 1,21030

Materials

B1Z0B700 kg Acero en barras corrugadas B400S de límite elástico
>= 400 N/mm2, para seguridad y salud

0,120 x 0,66000 = 0,07920

BBC19000 m Cinta de balizamiento , para seguridad y salud 1,000 x 0,16000 = 0,16000

Subtotal: 0,23920 0,23920

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01210

COST DIRECTE 1,46160
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,46160

HBC1GFJ1 u Luminaria con lámpara intermitente color ámbar con energía de
batería de 12 V y con el desmontaje incluido

Rend.: 1,000 30,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Peón para seguridad y salud 0,150 /R x 18,62000 = 2,79300

Subtotal: 2,79300 2,79300

Materials

BBC1GFJ2 u Luminaria con lámpara intermitente color ámbar, con
energía de batería de 12 V, para 2 usos, para
seguridad y salud

1,000 x 27,30000 = 27,30000

Subtotal: 27,30000 27,30000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,02793

COST DIRECTE 30,12093
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,12093

HBC1KJ00 m Valla móvil metálica de 2,5 m de longitud y 1 m de altura y con el
desmontaje incluido

Rend.: 1,000 6,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Peón para seguridad y salud 0,060 /R x 18,62000 = 1,11720

Subtotal: 1,11720 1,11720

Materials

BBC1KJ04 m Valla móvil metálica de 2,5 m de longitud y 1 m de
altura, para 4 usos, para seguridad y salud

0,400 x 12,40000 = 4,96000
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 4,96000 4,96000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01117

COST DIRECTE 6,08837
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,08837

HM INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS Y DE SEGURIDAD
HM3 EXTINTORES
HM31 EXTINTORES
______________________________________________________________________________________________________________

HM31161J u Extintor de polvo seco, de 6 kg de carga, con presión incorporada,
pintado, con soporte en la pared y con el desmontaje incluido

Rend.: 1,000 49,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a para seguridad y salud 0,200 /R x 21,05000 = 4,21000

A01H3000 h Ayudante para seguridad y salud 0,200 /R x 19,64000 = 3,92800

Subtotal: 8,13800 8,13800

Materials

B1ZM1000 u Parte proporcional de elementos especiales para
extintores, para seguridad y salud

1,000 x 0,35000 = 0,35000

BM311611 u Extintor de polvo seco, de carga 6 kg, con presión
incorporada, pintado, para seguridad y salud

1,000 x 40,86000 = 40,86000

Subtotal: 41,21000 41,21000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12207

COST DIRECTE 49,47007
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,47007

HQ EQUIPAMIENTOS
HQU EQUIPAMIENTOS PARA PERSONAL DE OBRA
HQU2 MOBILIARIO Y APARATOS PARA MÓDULOS PREFABRICADOS DE OBRA
______________________________________________________________________________________________________________

HQU22301 u Armario metálico individual de doble compartimento interior, de
0,4x0,5x1,8 m, colocado y con el desmontaje incluido

Rend.: 1,000 66,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Peón para seguridad y salud 0,250 /R x 18,62000 = 4,65500

Subtotal: 4,65500 4,65500

Materials

BQU22303 u Armario metálico individual con doble compartimento
interior, de 0,4x0,5x1,8 m, para 3 usos, para
seguridad y salud

1,000 x 61,70000 = 61,70000

Subtotal: 61,70000 61,70000
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,11638

COST DIRECTE 66,47138
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 66,47138

HQU25701 u Banco de madera, de 3,5 m de longitud y 0,4 m de anchura, con
capacidad para 5 personas, colocado y con el desmontaje incluido

Rend.: 1,000 26,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Peón para seguridad y salud 0,150 /R x 18,62000 = 2,79300

Subtotal: 2,79300 2,79300

Materials

BQU25700 u Banco de madera de 3,5 m de longitud y 0,4 m de
ancho, con capacidad para 5 personas para 4 usos ,
para seguridad y salud

0,250 x 94,45000 = 23,61250

Subtotal: 23,61250 23,61250

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,06983

COST DIRECTE 26,47533
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,47533

HQU27502 u Mesa de madera con capacidad para 6 personas, colocada y con
el desmontaje incluido

Rend.: 1,000 20,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Peón para seguridad y salud 0,350 /R x 18,62000 = 6,51700

Subtotal: 6,51700 6,51700

Materials

BQU27500 u Mesa de madera, con capacidad para 6 personas
para 4 usos , para seguridad y salud

0,250 x 53,89000 = 13,47250

Subtotal: 13,47250 13,47250

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,16293

COST DIRECTE 20,15243
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,15243

HQU2AF02 u Nevera eléctrica, de 100 l de capacidad, colocada y con el
desmontaje incluido

Rend.: 1,000 111,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Peón para seguridad y salud 0,350 /R x 18,62000 = 6,51700

Subtotal: 6,51700 6,51700

Materials

BQU2AF02 u Nevera eléctrica, de 100 l de capacidad, para 2 usos,
para seguridad y salud

1,000 x 104,84000 = 104,84000
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 104,84000 104,84000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,16293

COST DIRECTE 111,51993
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 111,51993

HQU2E001 u Horno microondas para calentar comidas, colocado y con el
desmontaje incluido

Rend.: 1,000 102,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Peón para seguridad y salud 0,050 /R x 18,62000 = 0,93100

Subtotal: 0,93100 0,93100

Materials

BQU2E002 u Horno microondas, para 2 usos, para seguridad y
salud

1,000 x 101,89000 = 101,89000

Subtotal: 101,89000 101,89000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,02328

COST DIRECTE 102,84428
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 102,84428

HQU2GF01 u Recipiente para recogida de basuras, de 100 l de capacidad,
colocado y con el desmontaje incluido

Rend.: 1,000 61,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H4000 h Peón para seguridad y salud 0,100 /R x 18,62000 = 1,86200

Subtotal: 1,86200 1,86200

Materials

BQU2GF00 u Recipiente para recogida de basuras de 100 l de
capacidad, para seguridad y salud

1,000 x 59,28000 = 59,28000

Subtotal: 59,28000 59,28000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,04655

COST DIRECTE 61,18855
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,18855
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I PARTIDES D'OBRA DE DESPESES INDIRECTES
I2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
I2R GESTIÓ DE RESIDUS
I2R5 TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS
______________________________________________________________________________________________________________

I2R540S1 m2 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat

Rend.: 1,000 3,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1RAP100 m3 Subministrament de contenidor paletitzat amb
estructura de reixa metàl·lica d'1 m3 de capacitat i
recollida amb residus especials

0,050 /R x 69,00000 = 3,45000

Subtotal: 3,45000 3,45000

COST DIRECTE 3,45000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,45000

K PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ D'EDI
K2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
K21 ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES
K214 DESMUNTATGES I ENDERROCS D'ESTRUCTURES
______________________________________________________________________________________________________________

K2148251 m3 Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 128,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 6,375 /R x 19,91000 = 126,92625

Subtotal: 126,92625 126,92625

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,90389

COST DIRECTE 128,83014
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 128,83014

K2148L24 m2 Enderroc de volta de ceràmica, de dos gruixos, a mà i amb
compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 7,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,200 /R x 20,59000 = 4,11800

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 19,91000 = 1,99100

Subtotal: 6,10900 6,10900

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,100 /R x 15,65000 = 1,56500

Subtotal: 1,56500 1,56500

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 56

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09164

COST DIRECTE 7,76564
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,76564

K2148N01 m3 Enderroc de reblert de volta amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor inclós paviment de rasilla

Rend.: 1,000 35,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,750 /R x 19,91000 = 34,84250

Subtotal: 34,84250 34,84250

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,52264

COST DIRECTE 35,36514
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,36514

K21 ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES
K215 DESMUNTATGES I ENDERROCS DE COBERTES
______________________________________________________________________________________________________________

K2153120 m2 Enderroc complet de coberta inclinada, de plaques conformades,
amb mitjans manuals, neteja i aplec del material per a la seva
reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 14,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,700 /R x 19,91000 = 13,93700

Subtotal: 13,93700 13,93700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20906

COST DIRECTE 14,14606
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,14606

K21 ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES
K218 DESMUNTATGES, ARRENCADES I REPICATS DE REVESTIMENTS
______________________________________________________________________________________________________________

K2182231 m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 12,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,600 /R x 19,91000 = 11,94600

Subtotal: 11,94600 11,94600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17919

COST DIRECTE 12,12519
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,12519
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K21 ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES
K21A DESMUNTATGES I ARRENCADES DE TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
______________________________________________________________________________________________________________

K21A1011 u Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 20,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,91000 = 19,91000

Subtotal: 19,91000 19,91000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29865

COST DIRECTE 20,20865
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,20865

K21 ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES
K21D DEMOLICIONS I ARRENCADES D'ELEMENTS D'EVACUACIÓ I VENTILACIÓ
______________________________________________________________________________________________________________

K21D3611 m Enderroc de xemeneia superficial de tub de fibrociment de
diàmetre fins a 50 cm, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 5,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,280 /R x 19,91000 = 5,57480

Subtotal: 5,57480 5,57480

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08362

COST DIRECTE 5,65842
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,65842

K4 ESTRUCTURES
K45 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
K458 FORMIGONAT DE CÈRCOLS
______________________________________________________________________________________________________________

K45817C4 m3 Formigó per a cèrcols, HA-25/B/10/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba

Rend.: 1,000 109,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,101 /R x 23,85000 = 2,40885

A0140000 h Manobre 0,403 /R x 19,91000 = 8,02373

Subtotal: 10,43258 10,43258

Maquinària

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,168 /R x 155,18000 = 26,07024

Subtotal: 26,07024 26,07024

Materials
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B065710B m3 Formigó HA-25/B/10/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

1,075 x 67,74000 = 72,82050

Subtotal: 72,82050 72,82050

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,26081

COST DIRECTE 109,58413
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 109,58413

K4B ARMADURES PASSIVES
K4B8 ARMADURES PER A CÈRCOLS
______________________________________________________________________________________________________________

K4B83000 kg Armadura per a cèrcols AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 1,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 21,17000 = 0,21170

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,010 /R x 23,85000 = 0,23850

Subtotal: 0,45020 0,45020

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,005 x 1,22000 = 0,00610

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000 x 0,90129 = 0,90129

Subtotal: 0,90739 0,90739

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00675

COST DIRECTE 1,36434
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,36434

K4D MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRATS I COL·LOCACIÓ D'ALLEUGERIMENTS
K4D8 ENCOFRATS PER A CÈRCOLS
______________________________________________________________________________________________________________

K4D8D500 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a
cèrcols de directriu recta

Rend.: 1,000 29,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,640 /R x 23,85000 = 15,26400

A0133000 h Ajudant encofrador 0,480 /R x 21,17000 = 10,16160

Subtotal: 25,42560 25,42560

Materials

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,0201 x 9,37000 = 0,18834

B0A31000 kg Clau acer 0,1007 x 1,36000 = 0,13695

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

1,1495 x 1,27000 = 1,45987
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B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0019 x 242,53000 = 0,46081

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,991 x 0,35000 = 0,69685

Subtotal: 2,94282 2,94282

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,63564

COST DIRECTE 29,00406
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,00406

K4Z ELEMENTS ESPECIALS PER A ESTRUCTURES
K4ZW ANCORATGES PER A ESTRUCTURES
______________________________________________________________________________________________________________

K4ZWMB01 u Ancoratge amb tac químic de 12 mm de diàmetre amb cargol,
volandera i femella, sobre suport de fàbrica de maó massís

Rend.: 1,000 8,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,200 /R x 23,85000 = 4,77000

Subtotal: 4,77000 4,77000

Maquinària

C200F000 h Màquina taladradora 0,050 /R x 3,35000 = 0,16750

Subtotal: 0,16750 0,16750

Materials

B0A63H00 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol,
volandera i femella

1,000 x 3,91000 = 3,91000

Subtotal: 3,91000 3,91000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07155

COST DIRECTE 8,91905
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,91905

K6 TANCAMENTS I DIVISÒRIES
K61 PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA
K612 PARETS DE CERÀMICA
______________________________________________________________________________________________________________

K612V51K m2 Sòcol per a trapa practicable per a un forat rectangular, amb paret
de 14 cm de gruix per a revestir, de maó calat HD de
290x140x100 mm amb morter mixt 1:2:10

Rend.: 1,000 44,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 1,060 /R x 23,85000 = 25,28100

A0140000 h Manobre 0,500 /R x 19,91000 = 9,95500

Subtotal: 35,23600 35,23600

Materials

B0F1E2A1 u Maó calat R-10, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

30,240 x 0,18000 = 5,44320

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 60

PARTIDES D'OBRA

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2.5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0221 x 158,13265 = 3,49473

Subtotal: 8,93793 8,93793

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,52854

COST DIRECTE 44,70247
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,70247

K7 IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS
K7J JUNTS I SEGELLANTS
K7J5 SEGELLATS DE JUNTS
______________________________________________________________________________________________________________

K7J5111A m Segellat de junt entre materials d'obra de 10 mm d'amplària i 5 mm
de fondària, amb massilla de silicona neutra monocomponent,
aplicada amb pistola manual, prèvia imprimació específica

Rend.: 1,000 3,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,100 /R x 23,85000 = 2,38500

Subtotal: 2,38500 2,38500

Materials

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,0578 x 14,51000 = 0,83868

B7JZ1010 dm3 Imprimació prèvia per a segellats de massilla de
silicona neutra

0,0021 x 23,91000 = 0,05021

Subtotal: 0,88889 0,88889

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03578

COST DIRECTE 3,30967
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,30967

K7Z ELEMENTS ESPECIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
K7Z1 ELEMENTS ESPECIALS PER A MEMBRANES
______________________________________________________________________________________________________________

K7Z15MD0 m Matarracó de radi 6 cm, fet amb morter de ciment 1:6 Rend.: 1,000 8,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,250 /R x 23,85000 = 5,96250

A0140000 h Manobre 0,125 /R x 19,91000 = 2,48875

Subtotal: 8,45125 8,45125

Materials

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0021 x 75,91910 = 0,15943
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Subtotal: 0,15943 0,15943

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12677

COST DIRECTE 8,73745
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,73745

K7Z1JWD2 m2 Arrebossat a bona vista de faixa horitzontal, per a suport de
membranes, amb morter de ciment 1:6 amb acabat remolinat

Rend.: 1,000 28,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,400 /R x 19,91000 = 7,96400

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,800 /R x 23,85000 = 19,08000

Subtotal: 27,04400 27,04400

Materials

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,016 x 75,91910 = 1,21471

Subtotal: 1,21471 1,21471

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,40566

COST DIRECTE 28,66437
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,66437

K7Z ELEMENTS ESPECIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
K7Z3 REFORÇOS PER A MEMBRANES AMB LÀMINES BITUMINOSES
______________________________________________________________________________________________________________

K7Z32GX5 m2 Reforç lineal de membrana, amb làmina de betum modificat LBM
(SBS)-50/G-FP amb armadura de feltre de polièster de 150 g/m2,
amb acabat de color estàndard, adherida en calent, prèvia
imprimació

Rend.: 1,000 25,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,250 /R x 21,17000 = 5,29250

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,500 /R x 23,85000 = 11,92500

Subtotal: 17,21750 17,21750

Materials

B7Z24000 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 0,315 x 0,76000 = 0,23940

B712A0XA m2 Làmina de betum modificat amb autoprotecció
mineral LBM (SBS) 50/G-FP amb armadura de feltre
de polièster de 150 g/m2 reforçada i acabat de color
estàndard

1,100 x 6,95000 = 7,64500

Subtotal: 7,88440 7,88440

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 62

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25826

COST DIRECTE 25,36016
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,36016

K8 REVESTIMENTS
K81 ARREBOSSATS, ENGUIXATS I ELEMENTS DE GUIX
K811 ARREBOSSATS
______________________________________________________________________________________________________________

K81126C2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de
3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:2:10, remolinat

Rend.: 1,000 27,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,616 /R x 23,85000 = 14,69160

A0140000 h Manobre 0,396 /R x 19,91000 = 7,88436

Subtotal: 22,57596 22,57596

Materials

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2.5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0259 x 158,13265 = 4,09564

Subtotal: 4,09564 4,09564

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,56440

COST DIRECTE 27,23600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,23600

K87 TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE REPARACIÓ I NETEJA
K874 TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE REPARACIÓ I NETEJA D'ELEMENTS D'ACER
______________________________________________________________________________________________________________

K8741120 m2 Neteja i preparació de la superfície de perfils laminats d'acer fins a
un grau de preparació St 2 segons la norma UNE-EN ISO 8501-1,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor

Rend.: 1,000 14,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,700 /R x 19,91000 = 13,93700

Subtotal: 13,93700 13,93700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20906

COST DIRECTE 14,14606
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,14606
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K89 PINTATS
K894 PINTAT D'ESTRUCTURES
______________________________________________________________________________________________________________

K894BBJ0 m2 Pintat de biga d'un sol perfil d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues
capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat

Rend.: 1,000 24,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013D000 h Ajudant pintor 0,070 /R x 21,17000 = 1,48190

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,700 /R x 23,85000 = 16,69500

Subtotal: 18,17690 18,17690

Materials

B8ZAA000 kg Imprimació antioxidant 0,204 x 11,41000 = 2,32764

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 0,255 x 12,97000 = 3,30735

Subtotal: 5,63499 5,63499

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27265

COST DIRECTE 24,08454
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,08454

K894G009 m2 Pintat de biga composta de perfils d'acer amb pintura sintètica,
amb dues capes de pintura zinc i dues d'acabat

Rend.: 1,000 23,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013D000 h Ajudant pintor 0,075 /R x 21,17000 = 1,58775

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,770 /R x 23,85000 = 18,36450

Subtotal: 19,95225 19,95225

Materials

B89ZA000 kg Pintura de zinc 0,255 x 7,81000 = 1,99155

B89Z9E00 kg Pintura sintètica per a exteriors 0,255 x 6,44000 = 1,64220

Subtotal: 3,63375 3,63375

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29928

COST DIRECTE 23,88528
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,88528

K89 PINTATS
K898 PINTAT DE PARAMENTS
______________________________________________________________________________________________________________

K898D620 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura a la
calç amb acabat llis, amb dues capes d'acabat

Rend.: 1,000 2,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013D000 h Ajudant pintor 0,010 /R x 21,17000 = 0,21170

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 64
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A012D000 h Oficial 1a pintor 0,100 /R x 23,85000 = 2,38500

Subtotal: 2,59670 2,59670

Materials

B89Z2000 kg Pintura a la calç 0,6018 x 0,58000 = 0,34904

Subtotal: 0,34904 0,34904

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03895

COST DIRECTE 2,98469
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,98469

K898DFM0 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al
silicat de potassa amb acabat llis, i pigments, amb una capa de
fons d'imprimació neutralitzadora, una d'imprimació fixadora i dues
d'acabat

Rend.: 1,000 13,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013D000 h Ajudant pintor 0,015 /R x 21,17000 = 0,31755

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,150 /R x 23,85000 = 3,57750

Subtotal: 3,89505 3,89505

Materials

B8ZAM000 kg Imprimació fixadora acrílica 0,1428 x 4,07000 = 0,58120

B8ZAH000 kg Imprimació neutralitzadora acrílica 0,2285 x 20,04000 = 4,57914

B89ZNE00 kg Pintura al silicat de potassa per a exteriors 0,3978 x 11,30000 = 4,49514

Subtotal: 9,65548 9,65548

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05843

COST DIRECTE 13,60896
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,60896

KA TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
KAD TANCAMENTS PRACTICABLES DE PLANXA D'ACER
KADT TRAPES PRACTICABLES DE PLANXA D'ACER
______________________________________________________________________________________________________________

KADT172E u Trapa practicable de planxa d'acer galvanitzat, per a un buit d'obra
de 120x60 cm, amb sòcol prefabricat, amb frontisses, maneta,
pany, clau i escala plegable d'alumini, col·locada amb fixacions
mecàniques

Rend.: 1,000 546,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,900 /R x 19,91000 = 17,91900

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,900 /R x 23,85000 = 21,46500

Subtotal: 39,38400 39,38400

Materials

BADT172E u Trapa practicable de planxa d'acer galvanitzat, per a
un buit d'obra de 120x60 cm, amb sòcol prefabricat,
amb frontisses, maneta, pany, clau i escala plegable

1,000 x 501,77000 = 501,77000
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d'alumini

B5ZZJTNT u Vis d'acer galvanitzat de 5.5x110 mm, amb junts de
plom i ferro i tac de niló de diàmetre 8/10 mm

16,000 x 0,22000 = 3,52000

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,005 x 87,47370 = 0,43737

Subtotal: 505,72737 505,72737

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,98460

COST DIRECTE 546,09597
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 546,09597

KB PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
KB1 BARANES
KB12 BARANES D'ACER
______________________________________________________________________________________________________________

KB122NBM m Barana d'acer galvanitzat, amb passamà, travesser inferior i
superior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 15 cm, de 100 a
120 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer,
volandera i femella

Rend.: 1,000 169,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013F000 h Ajudant manyà 0,200 /R x 21,25000 = 4,25000

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,400 /R x 24,23000 = 9,69200

Subtotal: 13,94200 13,94200

Materials

BB122NB0 m Barana d'acer galvanitzat, amb passamà, travesser
inferior i superior, muntants cada 100 cm i brèndoles
cada 15 cm, de 100 a 120 cm d'alçària

1,000 x 153,52000 = 153,52000

B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

2,000 x 0,99000 = 1,98000

Subtotal: 155,50000 155,50000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,34855

COST DIRECTE 169,79055
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 169,79055

KQ EQUIPAMENTS
KQN ESCALES PREFABRICADES
KQN2 ESCALES PREFABRICADES RECTES
______________________________________________________________________________________________________________

KQN2Z002 m Passera metàl·lica de manteniment de coberta recta, de 0,6 m
d'amplària, amb 2 suports amb perfils d'acer laminat IPN 120
separats del pla de coberta, plataforma de planxa metàl·lica amb
relleu antilliscant conformada amb plecs frontals i posteriors, de 2
mm de gruix, o religa, soldats superiorment als perfils i barana
metàl·lica d'acer amb tub superior de 42 mm de diàmetre, 3 barres
de 12 mm de diàmetre i muntants de secció rectangular 50x10 mm
soldats lateralment als perfils, amb acabat lacat

Rend.: 1,000 349,23 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 66

PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013F000 h Ajudant manyà 0,300 /R x 21,25000 = 6,37500

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,300 /R x 24,23000 = 7,26900

Subtotal: 13,64400 13,64400

Materials

BQN2Z001 m Passera metàl·lica de manteniment recta, de 0,6 m
d'amplària, elevada sobre suports amb perfils d'acer
laminat IPN 120, plataforma de planxa metàl·lica amb
relleu antilliscant, conformada amb plecs frontal i
posterior, de 2 mm de gruix, o religa, soldats
superiorment als perfils i barana metàl·lica d'acer
amb tub superior de 42 mm de diàmetre, 3 barres de
12 mm de diàmetre i muntants de secció rectangular
50x10 mm soldats lateralment als perfils, amb acabat
lacat

1,000 x 335,11000 = 335,11000

Subtotal: 335,11000 335,11000

DESPESES AUXILIARS 3,50 % 0,47754

COST DIRECTE 349,23154
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 349,23154

KY AJUDES DE RAM DE PALETA
KY0 AJUDES DE RAM DE PALETA
KY01 REGATES
______________________________________________________________________________________________________________

KY01111A m Obertura de regata en paret de maó massís, amb mitjans manuals
i tapada amb morter de ciment 1:4

Rend.: 1,000 7,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,100 /R x 23,85000 = 2,38500

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 19,91000 = 4,97750

Subtotal: 7,36250 7,36250

Materials

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,003 x 87,47370 = 0,26242

Subtotal: 0,26242 0,26242

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11044

COST DIRECTE 7,73536
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,73536
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PLANIFICACIÓ D'EXECUCIÓ ESTUDI D'EXECUCIÓ PER FASES
S'estudia tot seguit l'execució de l'obra valorada en els apartats anterior en diferents fases d'execucio.
S'han agrupat els treballs que s'ha considerat beneficiós realitzar conjuntament, o que realitzar separadament impliqui 
sobrecostos poc raonables.
Tanmateix, hi ha partides que s'ha considerat s'han d'executar en cada cas, així que caldrà eliminar-les en cas de considerar
vàries fases simultàniament.
Finalment, remarcar que el màxim rendiment s'obté realitzant tots els treballs en una sola fase.

RESUM DE PRESSUPOST PER FASES
A grans trets, els treballs agrupats a cada fase han estat:

• BASE DE PARTIDA: retirada de la coberta de fibrociment i instal·lació de la nova coberta de pannell sandwitch, 
incloses passeres de manteniment i sanejat de façanes de badalot.

• FASE 0:partida opcional donat el bon estat aparent de l'estructura (excepte reparacions puntuals en suports de la 
mateix) consistent en aprofitar el desmuntatge de la coberta per fer un repàs de pintura de l'estructura metàl·lica; 
tanmateix, per l'elevat cost es recomana fer un estudi de detall del seu requeriment.

• FASE 1: és el gruix de partides de instal·lació de trapes d'accés i passeres de manteniment a la coberta; si es 
decidís no realitzar-la, l'accés a la teulada quedaria limitat a l'ús d'escales o plataformes elevadores des de l'exterior.

• FASE 2: millora tèrmica i d'acabats de les façanes del badalot i el dipòsit, amb la instal·lació de un aïllament exterior 
tipus SATE.

• FASE 3: substitució de les actuals fusteries per unes altres de motoritzades, connectades a central local de detecció
d'incendis de tal manera que poguèssin actuar com exutoris, a més d'activar-se remotament.

• FASE 4:execució d'un cel-ras interior de planxes de fibres de fusta cimentades, amb un molt bon comportament 
acústic i millora de les possibles condensacions ocasionals en la cara interior del sandwich de coberta.

• FASE 5:instal·lació de un nou sistema de protecció al llamp, donat el mal estat del actual; tanmateix, en haver 
quedat l'edifici rodejat per d'altres d'alçada equivalent, caldria estudiar la validesa del mateix.

Es detallen al quadre adjunt les diferents fases, indicant-se al final, tramat en gris, el cost de les partides que es repeteixen  
a cada fase en cas d'executar-se aïllada (i que ja estan afegides al total de cada una); si s'executèssin varies fases 
simultàniament, s'hauria de restar l'esmentada casella a totes elles menys a la primera.

TOTAL FASE B.I. 116.152,85 € 24.264,32 € 29.030,29 € 5.923,76 € 10.518,99 € 42.670,25 € 4.676,90 € 2.313,76 €
6% benef ci industrial 6.969,17 € 1.455,86 € 1.741,82 € 355,43 € 631,14 € 2.560,21 € 280,61 € 138,83 €

13% despeses generals 15.099,87 € 3.154,36 € 3.773,94 € 770,09 € 1.367,47 € 5.547,13 € 608,00 € 300,79 €
SUBTOTAL 138.221,89 € 28.874,54 € 34.546,04 € 7.049,27 € 12.517,60 € 50.777,59 € 5.565,51 € 2.753,37 €

21% IVA 29.026,60 € 6.063,65 € 7.254,67 € 1.480,35 € 2.628,70 € 10.663,29 € 1.168,76 € 578,21 €

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 167.248,48 € 34.938,20 € 41.800,71 € 8.529,62 € 15.146,30 € 61.440,89 € 6.734,27 € 3.331,58 €
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Projecte Bàsic i d'Execució

Projecte de Rehabilitació de la coberta del MERCAT MUNICIPAL de CANET DE MAR

client: Ajuntament de Canet de Mar

pàg.69 de 206 18 de maig de 2018

TOTAL FASE B.I. 116.152,85 € 24.264,32 € 29.030,29 € 5.923,76 € 10.518,99 € 42.670,25 € 4.676,90 €
6% benef ci industrial 6.969,17 € 1.455,86 € 1.741,82 € 355,43 € 631,14 € 2.560,21 € 280,61 €

13% despeses generals 15.099,87 € 3.154,36 € 3.773,94 € 770,09 € 1.367,47 € 5.547,13 € 608,00 €
SUBTOTAL 138.221,89 € 28.874,54 € 34.546,04 € 7.049,27 € 12.517,60 € 50.777,59 € 5.565,51 €

21% IVA 29.026,60 € 6.063,65 € 7.254,67 € 1.480,35 € 2.628,70 € 10.663,29 € 1.168,76 €

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 167.248,48 € 34.938,20 € 41.800,71 € 8.529,62 € 15.146,30 € 61.440,89 € 6.734,27 €
part da U descripció BASE FASE 0 FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 FASE 5

Capítol 01 

1 K2153120 m2 18.273,54 

2 I2R540S1 m2 4.455,39 

3 H2RA7FD0 kg 4.339,16 

4 K21A1011 u 444,62 

5 K2148L24 m2 484,01 

6 K2148N01 m3 755,36 

7 K2148251 m3 1.382,73 

8 K21D3611 m 57,05 
Capítol 02 

1 E535C625 m2 36.766,61 

2 E5ZJU001 m 6.435,87 

3 ED14U020 m 544,95 

4 E54ZV163 m 2.272,09 

5 E54ZS76K m 2.562,21 

6 E54ZS333 m 1.302,44 

7 E54ZV233 m 1.300,23 

8 KB122NBM m 594,27 

9 KQN2Z002 m 24.662,62 

Enderroc complet de coberta inclinada, de plaques  
conformades, amb mitjans manuals, neteja i aplec  
del material per a la seva reut lització i càrrega  
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 69) 

Transport de residus especials a instal·lació auto- 
ritzada de gest ó de residus, amb contenidor d'1  
m3 de capacitat (P - 65) 

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de resi- 
dus de fbrociment perillosos amb una densitat 0,9  
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb  
codi 170605* segons la Llista Europea de Residus  
(ORDEN MAM/304/2002), per a seguretat i salut  
(P - 48) 

Arrencada de full i bast ment de f nestra amb mit- 
jans manuals i càrrega manual sobre camió o con- 
tenidor (P - 70) 

Enderroc de volta de ceràmica, de dos gruixos, a  
mà i amb compressor i càrrega manual de runa  
sobre camió o contenidor (P - 67) 

Enderroc de reblert de volta amb mitjans manuals  
i càrrega manual de runa sobre camió o conteni- 
dor inclós paviment de rasilla (P - 68) 

Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans  
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o  
contenidor (P - 66) 

Enderroc de xemeneia superf cial de tub de fbro- 
ciment de diàmetre f ns a 50 cm, amb mitjans ma- 
nuals i càrrega manual de runa sobre camió o con- 
tenidor (P - 71) 

Coberta amb plaques formades per dues planxes  
d'acer amb aillament de poliuretà, amb un gruix  
total de 50 mm, amb la cara exterior grecada color  
estàndard, diferent del blanc i la cara interior llisa,  
gruix de les planxes (ext/int) 0,6/0,5 mm, junt lon- 
gitudinal encadellat amb nervi, amb f xació oculta  
amb tapajunts, amb un pendent de 7 a 30% (P - 7) 

Canal exterior de secció rectangular, de planxa de  
zinc de 0,82 mm de gruix i 65 cm de desenvolu- 
pament, com a màxim, col·locada amb peces es- 
pecials i connectada al baixant (P - 12) 

Baixant de tub de planxa de zinc de D 80 mm i d'1  
mm de gruix, incloses les peces especials i f xat  
mecàmicament amb brides (P - 17) 

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prela- 
cat, de 0.6 mm de gruix, 60 cm de desenvolupa- 
ment, com a màxim, amb 3 plecs, per a carener,  
col·locat amb f xacions mecàniques, amb perfls  
conformats d' estanquitat (P - 10) 

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prela- 
cat, d'1 mm de gruix, 60 cm de desenvolupament,  
com a màxim, amb 5 plecs, per a canaló exterior,  
col·locat amb f xacions mecàniques, i segellat (P -  
9) 

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prela- 
cat, de 0.6 mm de gruix, 30 cm de desenvolupa- 
ment, com a màxim, amb 3 plecs, per a vora lliure,  
col·locat amb f xacions mecàniques (P - 8) 

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prela- 
cat, de 0.6 mm de gruix, 30 cm de desenvolupa- 
ment, com a màxim, amb 3 plecs, per a minvell,  
col·locat amb f xacions mecàniques, amb perfls  
conformats d' estanquitat, i segellat (P - 11) 

Barana d'acer galvanitzat, amb passamà, travesser  
inferior i superior, muntants cada 100 cm i brèndo- 
les cada 15 cm, de 100 a 120 cm d'alçària, f xada  
mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i  
femella (P - 75) 

Passera metàl·lica de manteniment de coberta  
recta, de 0,6 m d'amplària, amb 2 suports amb  
perfls d'acer laminat IPN 120 separats del pla de  
coberta, plataforma de planxa metàl·lica amb re- 
lleu ant lliscant conformada amb plecs frontals i  
posteriors, de 2 mm de gruix, o religa, soldats su- 
periorment als perfls i barana metàl·lica d'acer  
amb tub superior de 42 mm de diàmetre, 3 barres  
de 12 mm de diàmetre i muntants de secció rec- 
tangular 50x10 mm soldats lateralment als perfls,  
amb acabat lacat (P - 76)

TOTAL FASE B.I. 116.152,85 € 24.264,32 € 29.030,29 € 5.923,76 € 10.518,99 € 42.670,25 € 4.676,90 €
6% benef ci industrial 6.969,17 € 1.455,86 € 1.741,82 € 355,43 € 631,14 € 2.560,21 € 280,61 €

13% despeses generals 15.099,87 € 3.154,36 € 3.773,94 € 770,09 € 1.367,47 € 5.547,13 € 608,00 €
SUBTOTAL 138.221,89 € 28.874,54 € 34.546,04 € 7.049,27 € 12.517,60 € 50.777,59 € 5.565,51 €

21% IVA 29.026,60 € 6.063,65 € 7.254,67 € 1.480,35 € 2.628,70 € 10.663,29 € 1.168,76 €

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 167.248,48 € 34.938,20 € 41.800,71 € 8.529,62 € 15.146,30 € 61.440,89 € 6.734,27 €
part da U descripció BASE FASE 0 FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 FASE 5

10 4A2T271E u 1.459,64 

11 K4ZWMB01 u 1.246,57 

12 4458116Z m3 7.278,45 
Capítol 03 

1 481R1625 m2 4.144,2 

2 17CDI051 m2 3.290,12 

3 K898DFM0 m2 319,88 

4 E84HU080 m2 40.356,49 

5 K894G009 m2 21.950,56 
Capítol 04 

1 EAVSD8D5 m2 7.274,17 

2 EM121106 u 203,13 

3 GM112120 u 222,48 

4 EAWZ12A2 u 34,68 

5 EAWZPA00 u 26,15 

Trapa pract cable de planxa d'acer d'accés a cober- 
ta de 120x60 cm de planxa d'acer galvanitzat i  
front sses, maneta, pany, clau i escala plegable  
d'alumini, no inclou formació de forat i bast da (P -  
6) 

Ancoratge amb tac químic de 12 mm de diàmetre  
amb cargol, volandera i femella, sobre suport de  
fàbrica de maó massís (P - 72) 

Cèrcol de formigó armat, per a revest r amb una  
quant a d'encofrat 6 m2/m3, formigó HA-25/B/10/ 
I abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en  
barres corrugades amb una quant a de 80 kg/m3  
(P - 3) 

Reparació superf cial de parament arrebossat ver- 
t cal exterior, amb arrencada i repicat de revest - 
ments arrebossat existent, amb mitjans manuals i  
càrrega manual de runa sobre contenidor, a una  
alçària >3 m, arrebossat a bona vista amb morter  
sense addit us, mixt 1:2:10 elaborat a l'obra, amb  
acabat remolinat i pintat a la calç, amb 2 mans (P -  
4) 

Sistema d'aïllament tèrmic per l'exterior (SATE)  
amb aïllament exterior per a suport de revest - 
ment prim, amb placa de suro aglomerat (ICB) per  
a aïllaments, de densitat 110 kg/m3, de 50 mm de  
gruix i amb cantell recte, f xada mecànicament  
amb morter de ciment per a ús corrent (GP) i tac i  
suport de niló, i revest da amb morter de ciment  
per a ús corrent (GP) amb malla de fbra de vidre  
revest da de PVC, de dimensions 4x4 mm, amb un  
pes mínim de 160 g/m2 embeguda, acabat exteri- 
orment amb arrebossat amb morter monocapa  
(OC) de ciment, de designació CSIII-W2, segons la  
norma UNE-EN 998-1, col·locat manualment i aca- 
bat llis, amb part proporcional de protecció d'ares- 
ta amb cantonera d'alumini de 5 mm de gruix i 25  
mm de desenvolupament. No inclou la preparació  
del suport. B2+R3 segons CTE/DB-HS (P - 1) 

Pintat de parament vert cal exterior de ciment,  
amb pintura al silicat de potassa amb acabat llis, i  
pigments, amb una capa de fons d'imprimació  
neutralitzadora, una d'imprimació f xadora i dues  
d'acabat (P - 74) 

Cel ras de tauler de part cules de fusta aglomera- 
des amb ciment Portland (CPB) de 10mm de gruix  
sobre perfls d'acer galvanitzat t pus omega, de 0,6  
mm de gruix i 70 mm d'amplada, f xats directa- 
ment al sostre cada 0,8 m (P - 13) 

Pintat de biga composta de perfls d'acer amb pin- 
tura sintèt ca, amb dues capes de pintura zinc i  
dues d'acabat (P - 73) 

Persiana replegable horitzontal, t pus veneciana,  
per a un buit d'obra de 250 cm d'alçària com a  
màxim i de 150 a 175 cm d'amplària, de lamel·les  
orientables autoportants de 100 mm d'amplària  
d'alumini lacat amb pintures de polièster-poliami- 
da termoendurides al forn amb accionament mo- 
toritzat, col·locada amb f xacions mecàniques (P -  
14) 

Central de detecció d'incendis convencional per a  
1 zona, amb doble alimentació, amb funcions d'au- 
toanàlisi automàt c amb indicador d'alimentació,  
de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova  
d'alarma, i muntada a la paret (P - 18) 

Sensor de fums òpt c per a instal·lació contra in- 
cendis analògica, segons norma UNE-EN 54-7, amb  
base de superf cie, muntat superf cialment (P - 20) 

Quadre elèctric de maniobres per a automat smes  
de tancaments, de plàst c, connectat i muntat su- 
perf cialment (P - 15) 
Emissor de radiocomandament amb pila de 12 v (P  
- 16)



Projecte Bàsic i d'Execució

Projecte de Rehabilitació de la coberta del MERCAT MUNICIPAL de CANET DE MAR

client: Ajuntament de Canet de Mar

pàg.70 de 206 18 de maig de 2018

TOTAL FASE B.I. 116.152,85 € 24.264,32 € 29.030,29 € 5.923,76 € 10.518,99 € 42.670,25 € 4.676,90 €
6% benef ci industrial 6.969,17 € 1.455,86 € 1.741,82 € 355,43 € 631,14 € 2.560,21 € 280,61 €

13% despeses generals 15.099,87 € 3.154,36 € 3.773,94 € 770,09 € 1.367,47 € 5.547,13 € 608,00 €
SUBTOTAL 138.221,89 € 28.874,54 € 34.546,04 € 7.049,27 € 12.517,60 € 50.777,59 € 5.565,51 €

21% IVA 29.026,60 € 6.063,65 € 7.254,67 € 1.480,35 € 2.628,70 € 10.663,29 € 1.168,76 €

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 167.248,48 € 34.938,20 € 41.800,71 € 8.529,62 € 15.146,30 € 61.440,89 € 6.734,27 €
part da U descripció BASE FASE 0 FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 FASE 5

6 1M91UDCA u 2.363,14 
Capítol 05 

1 EY011A1A m 908,24 

2 4894223Z u 430,83 
Capítol 06 
Capítol (1) 01 

1 HBC1GFJ1 u 60,24 60,24 60,24 60,24 60,24 60,24 60,24 

2 HBBAA005 u 71,84 71,84 71,84 71,84 71,84 71,84 71,84 

3 HBBAB115 u 69,5 69,5 69,5 69,5 69,5 69,5 69,5 

4 HBB11251 u 124,1 124,1 124,1 124,1 124,1 124,1 124,1 

5 HBB11111 u 111,16 111,16 111,16 111,16 111,16 111,16 111,16 

6 HBC1KJ00 m 121,8 121,8 121,8 121,8 121,8 121,8 121,8 

7 H152U000 m 32,06 32,06 32,06 32,06 32,06 32,06 32,06 

8 H6AA2111 m 14,05 14,05 14,05 14,05 14,05 14,05 14,05 
Capítol 06 
Capítol (1) 02 

1 H1411111 u 29,2 29,2 29,2 29,2 29,2 29,2 29,2 

2 H1421110 u 35,15 35,15 35,15 35,15 35,15 35,15 35,15 

3 H1424340 u 36,15 36,15 36,15 36,15 36,15 36,15 36,15 

4 H1432012 u 90,08 90,08 90,08 90,08 90,08 90,08 90,08 

5 H1441201 u 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 

6 H1451110 u 8,85 8,85 8,85 8,85 8,85 8,85 8,85 

Parallamps amb disposit u d'encebament electrò- 
nic, muntat en una antena de 6 m d'alçària, amb  
un radi d'acció de 80 m per a un nivell de protecció  
t pus I, muntat sobre sòcol, amb baixant amb cable  
de 30 m cable, comptador de llamps, protecció  
amb tub de pvc i protecció f nal de 2 m amb tub  
d'acer galvanitzat, pica de connexió a terra i punt  
de comprovació de terres, segons CTE-DB SU 8 (P -  
2) 

Obertura de regata en paret de maçoneria, amb  
mitjans manuals i tapada amb morter de ciment  
1:4 (P - 19) 

Sanejament de biga ancastada amb oxidació a  
l'entrega amb el mur, amb raspallat manual f ns a  
un grau de preparació St 2, repicat perimetral del  
parament al voltant de la biga, junt de dilatació de  
2 cm de gruix, pintat de la biga amb 2 capes d'em- 
primació ant oxidant i 2 d'acabat a l'esmalt sintè- 
t c, i segellat del junt perimetral amb cordó de  
massilla de silicona neutra aplicada amb pistola  
manual, prèvia imprimació específ ca (P - 5) 

Luminaria con lámpara intermitente color ámbar  
con energía de batería de 12 V y con el desmonta- 
je incluido (P - 56) 

Señal de prohibición, normalizada con pictograma  
negro sobre fondo blanco, de forma circular con  
bordes y banda transversal descendente de izqui- 
erda a derecha a 45°, en color rojo, diámetro 29  
cm, con cartel explicat vo rectangular, para ser vis- 
ta hasta 12 m, fjada y con el desmontage incluido  
(P - 52) 

Señal de obligación, normalizada con pictograma  
blanco sobre fondo azul, de forma circular con  
bordes en color blanco, diámetro 29 cm, con cartel  
explicat vo rectangular, para ser vista hasta 12 m,  
fjada y con el desmontage incluido (P - 53) 

Placa con pintura ref ectante circular de 60 cm de  
diámetro, para señales de tráf co, fjada y con el  
desmontaje incluido (P - 51) 

Placa con pintura ref ectante triangular de 70 cm  
de lado, para señales de tráf co, fjada y con el  
desmontaje incluido (P - 50) 
Valla móvil metálica de 2,5 m de longitud y 1 m de  
altura y con el desmontaje incluido (P - 57) 

Valla de advertencia o balizamiento de 1 m de al- 
tura con malla de poliet leno naranja, fjada a 1 m  
del perímetro del forjado con soportes de acero  
alojados con agujeros al forjado (P - 46) 

Valla móvil, de 2 m de altura, de acero galvaniza- 
do, con malla electrosoldada de 90x150 mm y de  
4,5 y 3,5 mm de D, marco de 3,5x2 m de tubo de  
40 mm de D, fjado a pies prefabricados de hormi- 
gón, y con el desmontaje incluido (P - 49) 

Casco de seguridad para uso normal, ant  golpes,  
de poliet leno con un peso máximo de 400 g, ho- 
mologado según UNE-EN 812 (P - 23) 

Gafas de seguridad antimpactos estándar, con  
montura universal, con visor transparente y tra- 
tamiento contra el empañamiento, homologadas  
según UNE-EN 167 y UNE-EN 168 (P - 24) 

Gafas de seguridad hermét cas para esmerilar, con  
montura de cazoleta de policarbonato con respi- 
radores y apoyo nasal, adaptables con cinta elást - 
ca, con visores circulares de 50 mm de D roscados  
en la montura, homologadas según UNE-EN 167 y  
UNE-EN 168 (P - 26) 

Protector audit vo de auricular, acoplado a la ca- 
beza con arnés y orejeras ant ruido, homologado  
según UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458 (P - 28) 
Mascarilla autofltrante contra polvillo y vapores  
tóxicos, homologada según UNE-EN 405 (P - 29) 

Par de guantes para uso general, con palma, nudi- 
llos, uñas y dedos índice y pulgar de piel, dorso de  
la mano y manguito de algodón, forro interior, y  
sujeción elást ca en la muñeca (P - 30)

TOTAL FASE B.I. 116.152,85 € 24.264,32 € 29.030,29 € 5.923,76 € 10.518,99 € 42.670,25 € 4.676,90 €
6% benef ci industrial 6.969,17 € 1.455,86 € 1.741,82 € 355,43 € 631,14 € 2.560,21 € 280,61 €

13% despeses generals 15.099,87 € 3.154,36 € 3.773,94 € 770,09 € 1.367,47 € 5.547,13 € 608,00 €
SUBTOTAL 138.221,89 € 28.874,54 € 34.546,04 € 7.049,27 € 12.517,60 € 50.777,59 € 5.565,51 €

21% IVA 29.026,60 € 6.063,65 € 7.254,67 € 1.480,35 € 2.628,70 € 10.663,29 € 1.168,76 €

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 167.248,48 € 34.938,20 € 41.800,71 € 8.529,62 € 15.146,30 € 61.440,89 € 6.734,27 €
part da U descripció BASE FASE 0 FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 FASE 5

7 H1455710 u 15,1 15,1 15,1 15,1 15,1 15,1 15,1 

8 H1461110 u 36,15 36,15 36,15 36,15 36,15 36,15 36,15 

9 H1462241 u 128,35 128,35 128,35 128,35 128,35 128,35 128,35 

10 H1473203 u 152,87 152,87 152,87 152,87 152,87 152,87 152,87 

11 H147RA00 m 11,58 11,58 11,58 11,58 11,58 11,58 11,58 
12 H147N000 u Faja de protección dorsolumbar (P - 36) 72,99 72,99 72,99 72,99 72,99 72,99 72,99 

13 H1481131 u 62,95 62,95 62,95 62,95 62,95 62,95 62,95 

14 H1487350 u 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 26,6 

15 H1488580 u 62,88 62,88 62,88 62,88 62,88 62,88 62,88 

16 H142AC60 u 28,68 28,68 28,68 28,68 28,68 28,68 28,68 

17 H1423230 u 16,92 16,92 16,92 16,92 16,92 16,92 16,92 

18 H1459630 u 27,96 27,96 27,96 27,96 27,96 27,96 27,96 

19 HBBAE001 u 12,58 12,58 12,58 12,58 12,58 12,58 12,58 
Capítol 06 
Capítol (1) 03 

1 H1510001 m2 1.634,8 

2 H1523231 m 7,26 

3 H152J105 m 5,37 

4 H151AJ01 m2 12,21 

5 HBC19081 m 1,46 

Par de guantes de alta resistencia al corte y a la  
abrasión para ferrallista, con dedos y palma de  
caucho rugoso sobre soporte de algodón, y sujeci- 
ón elást ca en la muñeca, homologados según  
UNE-EN 388 y UNE-EN 420 (P - 31) 

Par de botas de agua de PVC de caña alta, con sue- 
la ant deslizante y forradas de nylon lavable, ho- 
mologadas según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO  
20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347 (P  
- 33) 

Par de botas de seguridad resistentes a la hume- 
dad, de piel rectfcada, con tobillera acolchada  
suela ant deslizante y ant estát ca, cuña amort - 
guadora para el talón, lengüeta de fuelle, de des- 
prendimiento rápido, con puntera metálica (P - 34) 

Cinturón de seguridad de sujeción, suspensión y  
ant caída, clases A, B y C, de poliéster y herraje es- 
tampado, con arneses de sujeción para el tronco y  
para las extremidades inferiores, homologado se- 
gún CE (P - 35) 

Cuerda de poliamida de alta tenacidad, de 16 mm  
de diámetro, para sirga de cinturón de seguridad  
(P - 37) 

Mono de trabajo, de poliéster y algodón, con bolsi- 
llos exteriores (P - 38) 

Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones,  
para edif cación, de PVC soldado de 0,3 mm de es- 
pesor, homologado según UNE-EN 340 (P - 39) 

Delantal para soldador, de serraje, homologado  
según UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 y UNE-EN 348  
(P - 40) 

Pantalla facial para soldadura eléctrica, con marco  
abat ble de mano y soporte de poliéster reforzado  
con fbra de vidrio vulcanizada de 1,35 mm de es- 
pesor, con visor inact nico semioscuro con protec- 
ción DIN 12, homologada según UNE-EN 175 (P -  
27) 

Gafas de seguridad para corte oxiacet lénico, con  
montura universal de varilla de acero recubierta  
de PVC, con visores circulares de 50 mm de D os- 
curos de color DIN 5, homologadas según UNE-EN  
175 y UNE-EN 169 (P - 25) 

Par de guantes para soldador, con palma de piel,  
forro interior de algodón, y manga larga de serraje  
forrada de dril fuerte, homologados según UNE-EN  
407 y UNE-EN 420 (P - 32) 

Rótulo adhesivo ( MIE-RAT.10 ) de maniobra para  
cuadro o pupitre de control eléctrico, adherido (P -  
54) 

Protección horizontal bajo el encofrado de forja- 
dos con red de hilo trenzado de poliamida no re- 
generada, de tenacidad alta, de 4mm de diámetro  
y 80x80 mm de paso de malla, con cuerda perime- 
tral de poliamida de 12 mm de diámetro atada a la  
red, unida a la estructura de sopandas del enco- 
frado mediante ganchos metálicos cada metro,  
con el desmontaje incluido (P - 41) 

Barandilla de protección en el perímetro del forja- 
do, de altura 1 m con travesaño superior e inter- 
medio de tubo metálico de 2,3´´, zócalo de tabla  
de madera, fjada con soportes de montante metá- 
lico con mordaza para el forjado y con el desmon- 
taje incluido (P - 44) 

Cable f ador para el cinturón de seguridad, fjado  
en anclajes de servicio y con el desmontaje inclui- 
do (P - 45) 

Protección horizontal de oberturas, menores de 1  
m de diámetro, en forjados, con madera y con el  
desmontaje incluido (P - 43) 
Cinta de balizamiento, con un soporte cada 5 m y  
con el desmontaje incluido (P - 55)



Projecte Bàsic i d'Execució

Projecte de Rehabilitació de la coberta del MERCAT MUNICIPAL de CANET DE MAR

client: Ajuntament de Canet de Mar

pàg.71 de 206 18 de maig de 2018

TOTAL FASE B.I. 116.152,85 € 24.264,32 € 29.030,29 € 5.923,76 € 10.518,99 € 42.670,25 € 4.676,90 €
6% benef ci industrial 6.969,17 € 1.455,86 € 1.741,82 € 355,43 € 631,14 € 2.560,21 € 280,61 €

13% despeses generals 15.099,87 € 3.154,36 € 3.773,94 € 770,09 € 1.367,47 € 5.547,13 € 608,00 €
SUBTOTAL 138.221,89 € 28.874,54 € 34.546,04 € 7.049,27 € 12.517,60 € 50.777,59 € 5.565,51 €

21% IVA 29.026,60 € 6.063,65 € 7.254,67 € 1.480,35 € 2.628,70 € 10.663,29 € 1.168,76 €

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 167.248,48 € 34.938,20 € 41.800,71 € 8.529,62 € 15.146,30 € 61.440,89 € 6.734,27 €
part da U descripció BASE FASE 0 FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 FASE 5

6 H1213251 m2 7.347 

7 H1215250 m2 106,65 

8 H15118D1 m2 9.784,4 
Capítol 06 
Capítol (1) 04 

1 HQU2GF01 u 61,19 61,19 61,19 61,19 61,19 61,19 61,19 

2 HQU25701 u 26,48 26,48 26,48 26,48 26,48 26,48 26,48 

3 HQU27502 u 20,15 20,15 20,15 20,15 20,15 20,15 20,15 

4 HQU22301 u 332,35 332,35 332,35 332,35 332,35 332,35 332,35 

5 HQU2AF02 u 111,52 111,52 111,52 111,52 111,52 111,52 111,52 

6 HQU2E001 u 102,84 102,84 102,84 102,84 102,84 102,84 102,84 

7 HM31161J u 98,94 98,94 98,94 98,94 98,94 98,94 98,94 
Capítol 06 
Capítol (1) 05 

1 H16F1004 h 93,1 93,1 93,1 93,1 93,1 93,1 93,1 

Muntatge i desmuntatge de bast da tubular metàl- 
lica f xa formada per bast ments de 70 cm i alçària  
<= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers,  
tubs de travament, plataformes de treball d'am- 
plària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, ba- 
ranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poli- 
amida, col·locada a tota la cara exterior i amarra- 
dors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els ele- 
ments de senyalització normalitzats i el transport  
amb un recorregut total màxim de 20 km (P - 21) 

Amorttzació diària de bast da tubular metàl·lica  
f xa, formada per bast ments de 70 cm d'amplària i  
alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs tra- 
vessers, tubs de travament, plataformes de treball  
d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés,  
baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de po- 
liamida col·locada a tota la cara exterior i amarra- 
dors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els ele- 
ments de senyalització normalitzats, per a segure- 
tat i salut (P - 22) 

Protecció amb vela de lona de poliet lè per a pro- 
teccions superf cials contra caigudes, amb malla  
de reforç i traus perimetrals, corda de subjecció,  
de diàmetre 12 mm, amb el desmuntatge inclòs (P  
- 42) 

Recipiente para recogida de basuras, de 100 l de  
capacidad, colocado y con el desmontaje incluido  
(P - 64) 

Banco de madera, de 3,5 m de longitud y 0,4 m de  
anchura, con capacidad para 5 personas, colocado  
y con el desmontaje incluido (P - 60) 
Mesa de madera con capacidad para 6 personas,  
colocada y con el desmontaje incluido (P - 61) 

Armario metálico individual de doble compart - 
mento interior, de 0,4x0,5x1,8 m, colocado y con  
el desmontaje incluido (P - 59) 
Nevera eléctrica, de 100 l de capacidad, colocada y  
con el desmontaje incluido (P - 62) 
Horno microondas para calentar comidas, coloca- 
do y con el desmontaje incluido (P - 63) 

Ext ntor de polvo seco, de 6 kg de carga, con pre- 
sión incorporada, pintado, con soporte en la pared  
y con el desmontaje incluido (P - 58) 

Información en Seguridad y Salud para los riesgos  
específ cos de la obra (P - 47)
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS

PLEC DE CONDICIONS GENERALS DE L'EDIFICACIÓ FACULTATIVES I 
ECONÒMIQUES

Capítol Preliminar: Disposicions Generals
Naturalesa i objecte del Plec General

Article 1.- El  present Plec General  de  Condicions  té  caràcter supletori del Plec de Condicions particulars del Projecte.
Ambdós, com a part del projecte arquitectònic tenen com a finalitat regular l'execució de les obres fixant-ne els nivells tècnics i de
qualitat  exigibles  i precisen les intervencions que corresponen, segons  el  contracte  i  d'acord  amb la legislació aplicable, al
Promotor  o propietari de l'obra, al Contractista o constructor de l'obra,  als  seus  tècnics  i  encarregats,  a  l'Arquitecte  i a
l'Aparellador   o   Arquitecte   Tècnic,  així  com les  relacions  entre  ells  i  les  seves  obligacions  corresponents  en  ordre  a
l'acompliment del contracte d'obra.

Documentació del Contracte d'Obra

Article  2.-  Integren  el   contracte   els   documents  següents relacionats  per  ordre de relació pel que es refereix al valor de les
seves especificacions en cas d'omissió o contradicció aparent:

1. Les  condicions  fixades  en  el  mateix  document de contracte
d'empresa o arrendament d'obra si és que existeix.
2. El Plec de Condicions particulars.
3. El present Plec General de Condicions.
4. La  resta  de la  documentació del Projecte  (memòria, plànols,
medicions i pressupost).

Les ordres i  instruccions de la Direcció facultativa de  les obres s'incorporen al Projecte com a interpretació, complement o
precisió de les seves determinacions. En  cada document, les especificacions literals prevalen sobre les gràfiques i en els
plànols, la cota preval sobre la mida a escala.

Capítol I: Condicions Facultatives

Epígraf 1: Delimitació General de Funcions Tècniques

L'Arquitecte Director

Article 3.- Correspon a l'Arquitecte Director:

a) Comprovar  l'adequació  de  la   cimentació  projectada  a  les característiques reals del sòl.
b) Redactar  els  complements  o  rectificacions  del projecte que calguin.
c) Assistir  a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, per tal de resoldre les contingències
que es  produïssin  i impartir les instruccions complementàries   que calguin per aconseguir la solució arquitectònica correcta.
d) Coordinar  la  intervenció  en obra d'altres tècnics que, en el seu cas, concorrin a la direcció  amb funció pròpia en aspectes
parcials de la seva especialitat.
e) Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidació final i assessorar el promotor en l'acte de la recepció.
f) Preparar la documentació final de l'obra i expedir i subscriure juntament amb l'Aparellador  o Arquitecte Tècnic, el certificat de
final d'obra.

L'Aparellador o Arquitecte Tècnic

Article 4.- Correspon a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic:

a) Redactar  el  document  d'estudi i anàlisi del Projecte d'acord amb  el  previst  a  l'article  1.4. de les Tarifes d'Honoraris
aprovades per R.D. 314/1979, de 19 de gener.
b) Planificar, a la vista del projecte arquitectònic, del contracte i de la normativa tècnica d'aplicació, el control de qualitat i
econòmic de les obres.
c) Efectuar el replanteig de l'obra i preparar l'acta corresponent subscribint-la juntament amb l'Arquitecte i amb el Constructor.
d) Comprovar  les instal.lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i salut en el treball, controlant-ne la seva
correcta execució.
e) Ordenar  i dirigir l'execució material d'acord amb el projecte, amb les normes tècniques i amb les regles de bona construcció.

f) Elaborar un programa de control de qualitat i fer o disposar les proves i assaigs de materials, instal.lacions i altres unitats d'obra
segons les freqüències de mostreig programades en el pla de  control, així  com efectuar les altres comprovacions que resultin
necessàries per assegurar  la qualitat constructiva d'  acord amb el  projecte i  la normativa tècnica aplicable. Dels resultats
n'informarà puntualment al Constructor, donant-li, en tot cas,les ordres oportunes;si la contingència no es resolgués s'adoptaran
les   mesures   que  calguin  donant-ne compte  a l'Arquitecte.
g) Fer les medicions d'obra executada i donar  conformitat, segons les relacions establertes,a les certificacions valorades i a la
liquidació final de l'obra.
h) Subscriure,  juntament amb  l'Arquitecte,  el certificat  final d'obra.

El Constructor

Article 5.- Correspon al Constructor:

a) Organitzar els  treballs  de  construcció,  redactant els plans d'obra que calguin i projectant o autoritzant les instal.lacions
provisionals i mitjans  auxiliars de l'obra.
b) Elaborar el Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions
contemplades a l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra..
c) Subscriure amb l'Arquitecte i l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, l'acte de replanteig de l'obra.
d) Ostentar  la  direcció  de  tot  el personal que intervingui en l'obra i coordinar les intervencions dels subcontractistes.
e) Assegurar  la  idoneïtat  de  tots  i cadascun dels materials i elements   constructius   que  s'utilitzen,  comprovant -ne  els
preparats  en  obra  i  rebutjant,  per iniciativa pròpia o per prescripció   de   l'Aparellador   o   Arquitecte   Tècnic, els
subministraments o prefabricats que no comptin amb les garanties o documents de idoneïtat requerits per les normes d'aplicació.
f) Custodiar  el Llibre d'ordres i seguiment de l'obra, i donar el vist i plau a les anotacions que s'hi practiquin.
g) Facilitar  a  l'Aparellador  o  Arquitecte  Tècnic,  amb  temps suficient,  els  materials  necessaris  per l'acompliment de la seva
comesa.
h) Preparar  les  certificacions  parcials d'obra i la proposta de liquidació final.
i) Subscriure  amb el Promotor les actes de recepció provisional i definitiva.
j) Concertar les  assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra.

Epígraf 2: De les obligacions i drets generals del Constructor o Contractista

Verificació dels documents del projecte

Article 6.- Abans de començar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la documentació aportada li resulta suficient per
a la  comprensió  de  la  totalitat  de l'obra contractada, o en cas contrari, sol.licitarà els aclariments pertinents.

Pla de Seguretat i Salut

Article 7.- El Constructor, a la vista del Projecte d'Execució que contingui l'Estudi de Seguretat i Salut o bé l'Estudi bàsic,
presentarà el Pla de Seguretat i Salut que s'haurà d'aprovar, abans de l'inici de l'obra, pel coordinador en matèria de seguretat i
salut o per la direcció facultativa en cas de no ser necessària la designació de coordinador.

Serà obligatòria la designació, per part del promotor, d'un coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra
sempre que a la mateixa intervingui més d'una empresa,  o una empresa i  treballadors autònoms o diversos treballadors
autònoms.

Els contractistes i subcontractistes seràn responsables de l'execució correcta de les mides preventives fixades en el pla de
seguretat i salut,  relatiu a les obligacions que els hi corresponguin a ells directament o, en tot cas, als treballadors autònoms
contractats  per  ells.  Els  contractistes i  subcontractistes respondràn solidàriament  de les conseqüències que es derivin  de
l'incompliment de les mides previstes en el pla, en els termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei 31/1995 de Prevenció de
Riscos Laborals.

Oficina a l'obra

Article 8.- El Constructor habilitarà a l'obra una oficina en la qual hi haurà una taula o taulell adequat, on s'hi puguin extendre i
consultar els plànols.
En l'esmentada oficina hi tindrà sempre el Contractista a disposició de la Direcció Facultativa:
- El  projecte  d'Execució complet, inclosos els complements que en
  el seu cas, redacti l'Arquitecte.
- La Llicència d'obres.
- El Llibre d'Ordres i Assistències.
- El Pla de Seguretat i Salut.
- La documentació  de  les assegurances esmentades en  l'article 5.j)



Projecte Bàsic i d'Execució

Projecte de Rehabilitació de la coberta del MERCAT MUNICIPAL de CANET DE MAR

client: Ajuntament de Canet de Mar

pàg.76 de 206 18 de maig de 2018

Disposarà a més el Constructor una oficina per a la Direcció Facultativa, convenientment condicionada per treballar-hi amb
normalitat a qualsevol hora de la jornada.

El Llibre d'Incidències, que haurà de restar sempre a l'obra, es trobarà en poder del coordinador en matèria de seguretat i salut o,
en el cas de no ésser necessària la designació de coordinador, en poder de la Direcció Facultativa.

Representació del Contractista

Article 9.- El Constructor està obligat a comunicar a la propietat la persona designada com a delegat seu a l'obra, que tindrà el
caràcter de Cap de la mateixa, amb dedicació plena i amb facultats per representar-lo i adoptar en tot moment aquelles decisions
que es refereixen a la Contracta.
Les seves funcions seran les del Constructor segons s'especifica a l'article 5.
Quan la importància de les obres ho requereixi i així es consigni en el Plec de "Condicions particulars d'índole facultativa" el
Delegat del Contractista serà un facultatiu de grau superior o grau mig, segons els casos.
El Plec de Condicions particulars determinarà el personal facultatiu o especialista que el Constructor s'obligui a mantenir en l'obra
com a mínim, i el temps de dedicació compromesa.
L'incompliment d'aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació suficient per part del personal segons la naturalesa
dels treballs, facultarà l'Arquitecte per ordenar la paralització de les obres, sense cap dret a reclamació, fins que sigui esmenada
la deficiència.

Presència del Constructor en l'obra

Article 10.- El Cap d'obra, per ell mateix o mitjançant els seus tècnics o encarregats, estarà present durant la jornada legal de
treball i acompanyarà l'Arquitecte o l'Aparellador o Arquitecte Tècnic en les visites que facin a les obres, posant-se a la seva
disposició per a la pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris i subministrant-los les dades que calguin per a la
comprovació de medicions i liquidacions.

Treballs no estipulats expressament

Article 11.- Es obligació de la contracta executar tot el que sigui necessari per a la bona construcció i aspecte de les obres,
encara que no es trobi expressament determinat als documents de Projecte, sempre que, sense separar-se del seu esperit i
recta interpretació, ho disposi l'Arquitecte dins els límits de possibilitats que els pressupostos habilitin per a cada unitat d'obra i
tipus d'execució.
En cas de defecte d'especificació en el Plec de Condicions particulars, s'entendrà que cal un reformat de projecte requerint
consentiment exprés de la propietat tota variació que suposi increment de preus d'alguna unitat d'obra en més del 20 per 100 o
del total del pressupost en més d'un 10 per 100.

Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte

Article 12.- Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels plànols o
croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran precisament per escrit al Constructor que estarà obligat a tornar
els originals o les còpies subscribint amb la seva signatura el conforme que figurarà al peu de totes les ordres, avisos o
instruccions que rebi, tant de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic com de l'Arquitecte.
Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions de la Direcció Facultativa vulgui fer el Constructor, haurà de dirigir-la,
dins precisament del termini de tres dies, a aquell que l'hagués dictat, el qual donarà al Constructor el corresponent rebut si així
ho sol.licités.

Article 13.- El Constructor podrà requerir de l'Arquitecte o de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, segons les seves respectives
comeses, les instruccions o aclariments que calguin per a la correcta interpretació i execució del projecte.

Reclamacions contra les ordres de la Direcció Facultativa

Article 14.- Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions dimanades de la Direcció Facultativa,
solament podrà presentar-les, a través de l'Arquitecte, davant la Propietat, si són d'ordre econòmic i d'acord amb les condicions
estipulades en els Plecs de Condicions corresponents. Contra disposicions d'ordre tècnic de l'Arquitecte o de l'Aparellador o
Arquitecte Tècnic, no s'admetrà cap reclamació, i  el Contractista podrà salvar la seva responsabilitat, si ho estima oportú,
mitjançant exposició raonada dirigida a l'Arquitecte, el qual podrà limitar la seva resposta a l'acusament de recepció que en tot
cas serà obligatori per aquest tipus de reclamacions.

Recusació pel Contractista del personal nomenat per l'Arquitecte

Article 15.- El Constructor no podrà recusar als Arquitectes, Aparelladors, o personal encarregat per aquests de la vigilància de
l'obra, ni demanar que per part de la propietat es designin altres facultatius per als reconeixements i medicions.
Quan es cregui perjudicat per la seva tasca, procedirà d'acord amb allò estipulat a l'article precedent, però sense que per això no
es puguin interrompre ni perturbar la marxa dels treballs.

Faltes del personal

Article 16.- L'Arquitecte, en el cas de desobediència  a  les seves instruccions, manifesta incompetència o negligència greu que
comprometi o pertorbi la marxa dels treballs, podrà requerir el Contractista perquè aparti de l'obra als dependents o operaris
causants de la pertorbació.

Article 17.- El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d'obra a altres contractistes i industrials, subjectant-se en el seu
cas, a allò estipulat en el Plec de Condicions particulars i sense perjudici de les seves obligacions com a Contractista general de
l'obra.

Epígraf 3: Prescripcions generals relatives als treballs, als materials i als mitjans auxiliars

Camins i accessos

Article 18.- El Constructor disposarà pel seu compte dels accessos a l'obra, la señalització i el seu tancament o vallat.
L'Aparellador o Arquitecte Tècnic podrà exigir la seva modificació o millora.

Replanteig

Article  19.- El  Constructor  iniciarà  les  obres  replantejant-les  en el  terreny  i  assenyalant-ne les  referències  principals  que
mantindrà com a base d'ulteriors replanteigs parcials. Aquests treballs es consideraran a càrrec del Contractista i inclosos en la
seva oferta.
El Constructor sotmetrà el replanteig a l'aprovació de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic i una vegada aquest últim hagi donat la
seva conformitat prepararà una acta acompanyada d'un plànol que haurà de ser aprovat per l'Arquitecte, i serà responsabilitat del
Constructor l'omissió d'aquest tràmit.

Començament de l'obra. Ritme d'execució dels treballs

Article 20.- El Constructor començarà les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions Particulars, desenvolupant-les en la
forma necessària perquè dins dels períodes parcials assenyalats en el Plec esmentat quedin executats els treballs corresponents
i, en conseqüència, l'execució total es dugui a terme dins del termini exigit en el Contracte.
Obligatòriament i  per escrit,  el  Contractista haurà de donar compte a l'Arquitecte i  a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic  del
començament dels treballs al menys amb tres dies d'anticipació.

Ordre dels treballs

Article 21.- En general, la determinació de l'ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte aquells casos en què, per
circumstàncies d'ordre tècnic, la Direcció Facultativa estimi convenient variar.

Facilitat per a altres Contractistes

Article 22.- D'acord amb el que requereixi la Direcció Facultativa, el Contractista General haurà de donar totes les facilitats
raonables per a la realització dels treballs que siguin encomenats a tots els altres Contractistes que intervinguin en l'obra. Això
sense perjudici de les compensacions econòmiques que tinguin lloc entre Contractistes per utilització de mitjans auxiliars o
subministraments d'energia o altres conceptes.
En cas de litigi, ambdós Contractistes respectaran allò que resolgui la Direcció Facultativa.

Ampliació del projecte per causes imprevisyes o de força major

Article 23.- Quan sigui necessari per motiu imprevist o per qualsevol accident ampliar el Projecte, no s'interrompran els treballs i
es continuaran segons les instruccions fetes per l'Arquitecte en tant es formula o tramita el Projecte Reformat.
El Constructor està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials allò que la Direcció de les obres disposi per fer
calçats, apuntalaments, enderrocs, recalçaments o qualsevol obra de caràcter urgent, anticipant de moment aquest servei,
l'import del qual li serà consignat en un pressupost addicional o abonat directament, d'acord amb el que s'estipuli.

Prórroga per causa de força major

Article 24.- Si per causa de força major i independent de la voluntat del Constructor, aquest no pogués començar les obres, o
hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els terminis prefixats, se li atorgarà una pròrroga proporcionada per
l'acompliment de la Contracta, previ informe favorable de l'Arquitecte. Per això, el Constructor exposarà, en un escrit dirigit a
l'Arquitecte la causa que impedeix l'execució o la marxa dels treballs i el retard que degut a això s'originaria en els terminis
acordats, raonant degudament la pròrroga que per l'esmentada causa sol.licita.
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Responsabilitat de la Direcció Facultativa en el retard de l'obra

Article 25.- El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d'obres estipulats, al.legant com a causa la
carència de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a excepció del cas en què havent-ho sol.licitat per escrit no se li hagués
proporcionat.

Condicions generals d'execució dels treballs

Article 26.- Tots els treballs s'executaran amb estricte subjecció al Projecte, a les modificacions que prèviament hagin estat
aprovades i a les ordres i instruccions que sota la responsabilitat de la Direcció Facultativa i per escrit, entreguin l'Arquitecte o
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic al Constructor, dins de les limitacions pressupostàries i de conformitat amb allò especificat a
l'article 11.
Durant l'execució de l'obra es tindran en compte els principis d'acció preventiva de conformitat amb la Llei de Prevenció de
Riscos Laborals.

Obres ocultes

Article 27.- De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a l'acabament de l'edifici, se n'aixecaran els plànols que
calguin per tal que quedin perfectament definits; aquests documents s'extendran per triplicat i se n'entregaran: un a l'Arquitecte;
l'altre a l'Aparellador; i el tercer, al Contractista. Aquests documents aniran firmats per tots tres. Els plànols, que hauran d'anar
suficientment acotats, es consideraran documents indispensables i irrecusables per a efectuar les medicions.

Treballs defectuosos

Article 28.- El Constructor haurà d'emprar materials que acompleixin les condicions exigides en les "Condicions generals i
particulars  d'índole  tècnica"  del  Plec de Condicions  i  realitzarà  tots  i  cadascun dels  treballs  contractats  d'acord  amb allò
especificat també en l'esmentat document.
Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l'edifici, és responsable de l'execució dels treballs que ha contractat i de les
faltes i defectes que en els treballs hi poguessin existir per la seva mala execució o per la deficient qualitat dels materials emprats
o aparells col.locats sense que li exoneri de responsabilitat el control que és competència de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, ni
tampoc el fet que aquests treballs hagin estat valorats en les certificacions parcials d'obra, que sempre s'entendran exteses i
abonades a bon compte.

Com a conseqüència de l'expresat anteriorment, quan l'Aparellador o Arquitecte Tècnic detecti vicis o defectes en els treballs
executats, o que els materials emprats o els aparells col.locats no reuneixin les condicions preceptuades, ja sigui en el decurs de
l'execució dels treballs, o un cop finalitzats, i abans de ser verificada la recepció definitiva de l'obra, podrà disposar que les parts
defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes d'acord amb el que s'hagi contractat, i tot això a càrrec de la Contracta.
Si la Contracta no estimés justa la decisió i es negués a l'enderroc i reconstrucció ordenades, es plantejarà la qüestió davant
l'Arquitecte de l'obra, que ho resoldrà.

Vicis ocults

Article 29.- Si l'Aparellador o Arquitecte Tècnic tingués raons de pes per creure en l'existència de vicis ocults de construcció en
les obres executades, ordenarà efectuar a qualsevol moment, i abans de la recepció definitiva, els assaigs, destructius o no, que
cregui necessaris per reconèixer els treballs que suposi que són defectuosos, donant compte de la circumstància a l'Arquitecte.
Les despeses que ocasionin seran a compte del Constructor, sempre i quan els vicis existeixin realment, en cas contrari seran a
càrrec de la Propietat.

Dels materials i dels aparells. La seva procedència

Article  30.- El  Constructor  té llibertat  de proveir-se dels  materials  i  aparells  de totes classes  en els  punts que ell  cregui
convenient, excepte en els casos en què el Plec Particular de Condicions Tècniques preceptuï una procedència determinada.
Obligatòriament, i abans de procedir a la seva utilització i aplec, el Constructor haurà de presentar a l'Aparellador o Arquitecte
Tècnic una llista completa dels materials i aparells que hagi d'emprar en la qual s'hi especifiquin totes les indicacions sobre
marques, qualitats, procedència i idoneïtat de cadascun.

Presentació de mostres

Article 31.- A petició de l'Arquitecte, el Constructor li  presentarà les mostres dels materials amb l'anticipació prevista en el
Calendari de l'Obra.

Materials no utilitzables

Article 32.- El Constructor, a càrrec seu, transportarà i col.locarà, agrupant-los ordenadament i en el lloc adequat, els materials
procedents de les excavacions, enderrocs, etc., que no siguin utilitzables en l'obra.
Es retiraran de l'obra o es portarà a l'abocador, quan així sigui establert en el Plec de Condicions particulars vigent en l'obra.
Si no s'hagués preceptuat res sobre el particular, es retiraran de l'obra quan així ho ordeni l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, però
acordant prèviament amb el Constructor la seva justa tassació, tenint en compte el valor d'aquests materials i les despeses del
seu transport.

Materials i aparells defectuosos

Article 33.- Quan els materials, elements d'instal.lacions o aparells no fossin de la qualitat prescrita en aquest Plec, o no
tinguessin la preparació que s'hi exigeix o, en fi, quan la manca de prescripcions formals del Plec, es reconegués o es demostrés
que no eren adequats per  al  seu objecte,  l'Arquitecte,  a  instàncies de l'Aparellador  o  Arquitecte  Tècnic,  donarà ordre al
Constructor de substituir-los per altres que satisfacin les condicions o acompleixin l'objectiu al qual es destinen.
Si el Constructor al cap de quinze (15) dies de rebre ordres que retiri els materials que no estiguin en condicions no ho ha fet,
podrà fer-ho la Propietat carregant-ne les despeses a la Contracta.
Si els materials, elements d'instal.lacions o aparells fossin defectuosos, però acceptables a criteri de l'Arquitecte, es rebran, però
amb la rebaixa de preu que ell determini, a no ser que el Constructor prefereixi substituir-los  per altres en condicions.

Despeses ocasionades per proves i assaigs

Article 34.- Totes les despeses dels assaigs,  anàlisis i  proves realitzats pel laboratori  i,  en general,  per persones que no
intervinguin directament a l'obra seran per compte del propietari o del promotor (art. 3.1. del Decret 375/1988. Generalitat de
Catalunya)

Neteja de les obres

Article 35.- Es obligació del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de materials sobrants, fer
desaparèixer les instal.lacions provisionals que no siguin necessàries, així com adoptar les mesures i executar tots els treballs
que calguin perquè l'obra ofereixi bon aspecte.

Obres sense prescripcions

Article 36.- En l'execució de treballs que entren en la construcció de les obres i pels quals no existeixin prescripcions consignades
explicitament en aquest Plec ni en la documentació restant del Projecte, el Constructor s'atendrà, en primer lloc, a les instruccions
que dicti la Direcció Facultativa de les obres i, en segon lloc, a les regles i pràctiques de la bona construcció.

Epígraf 4: de les recepcions d'edificis i obres annexes

De les recepcions provisionals

Article 37.- Trenta dies abans de finalitzar les obres, l'Arquitecte comunicarà a la Propietat la proximitat del seu acabament amb la
finalitat de convenir la data per a l'acte de recepció provisional.
Aquesta recepció es farà amb la intervenció de la Propietat, del Constructor, de l'Arquitecte i de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic.
Es convocarà també als tècnics restants que, en el seu cas, haguessin intervingut en la direcció amb funció pròpia en aspectes
parcial o unitats especialitzades.
Practicat un detingut reconeixement de les obres, s'extendrà un acta amb tants exemplars com intervinents i signats per tots ells.
Des d'aquesta data començarà a córrer el termini de garantia, si les obres es trobessin en estat de ser admeses.
Seguidament, els Tècnics de la Direcció Facultativa extendran el Certificat corresponent de final d'obra.
Quan les obres no es trobin en estat  de ser  rebudes,  es farà constar en l'acta i  es donarà al  Constructor les oportunes
instruccions per resoldre els defectes observats, fixant  un termini per a subsanar-los, finalitzat el qual,  s'efectuarà un nou
reconeixement a fi de procedir a la recepció provisional de l'obra.
Si el Constructor no hagués complert, podrà declarar-se rescindit el contracte amb pèrdua de la fiança.

Documentació final d'obra

Article 38.- L'Arquitecte Director facilitarà a la Propietat la documentació final de les obres, amb les especificacions i contingut
disposats per la legislació vigent i, si es tracta d'habitatges, amb allò que s'estableix en els paràgrafs 2, 3, 4 i 5, de l'apartat 2 de
l'article 4t. del Reial Decret 515/1989, de 21 d'abril.

Medició definitiva dels treballs i liquidació provisional de l'obra
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Article 39.- Rebudes provisionalment les obres, es procedirà immediatament per l'Aparellador o Arquitecte Tècnic a la seva
medició definitiva, amb la assistència precisa del Constructor o del seu representant. S'extendrà l'oportuna certificació per triplicat
que, aprovada per l'Arquitecte amb la seva signatura, servirà per l'abonament per part de la Propietat del saldo resultant excepte
la quantitat retinguda en concepte de fiança.

Termini de garantia

Article 40.- El termini de garantia haurà d'estipular-se en el Plec de Condicions Particulars i en qualsevol cas mai no haurà de ser
inferior a nou mesos.

Conservació de les obres rebudes provisionalment

Article 41.- Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre les recepcions provisional i definitiva, seran
a càrrec del Contractista.
Si l'edifici fos ocupat o emprat abans de la recepció definitiva, la vigilància, neteja i reparacions causades per l'ús seran a càrrec
del propietari i les reparacions per vicis d'obra o per defectes en les instal.lacions, seran a càrrec de la Contracta.

De la recepció definitiva

Article 42.- La recepció definitiva es verificarà després de transcorregut el termini de garantia en igual forma i amb les mateixes
formalitats que la provisional, a partir de la data del qual cessarà l'obligació del Constructor de reparar al seu càrrec aquells
desperfectes  inherents  a  la  conservació  normal  dels  edificis  i  quedaran només subsistents  totes  les  responsabilitats  que
poguessin afectar-li per vicis de construcció.

Prórroga del termini de garantia

Article 43.- Si en procedir al reconeixement per a la recepció definitiva de l'obra, no es trobés en les condicions degudes, la
recepció definitiva s'aplaçarà i l'Arquitecte-Director marcarà al Constructor els terminis i formes en què s'hauran de fer les obres
necessàries i, si no s'efectuessin dins d'aquests terminis, podrà resoldre's el contracte amb pèrdua de la fiança.

De les recepcions de treballs la contracta de les quals hagi estat rescindida 

Article 44.- En el cas de resolució del contracte, el Contractista estarà obligat a retirar, en el termini que es fixi en el Plec de
Condicions Particulars, la maquinària, mitjans auxiliars, instal.lacions, etc., a resoldre els subcontractes que tingués concertats i a
deixar l'obra en condicions de ser recomençada per una altra empresa.
Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tràmits establerts en l'article 35.
Transcorregut el termini de garantia es rebran definitivament segons allò que es disposà en els articles 39 i 40 d'aquest Plec. Per
a les obres i treballs no acabats però acceptables a criteri de l'Arquitecte Director, s'efectuarà una sola i definitiva recepció.

Capítol II: Condicions Econòmiques

Epígraf 1: Principi general

Article 45.- Tots els que intervenen en el procés de construcció tenen dret a percebre puntualment les quantitats acreditades per
la seva correcta actuació d'acord amb les condicions contractualment establertes.

Article 46.- La propietat, el contractista i, en el seu cas, els tècnics poden exigir-se recíprocament les garanties adequades a
l'acompliment puntual de les seves obligacions de pagament.

Epígraf 2: Fiances

Article 47.- El Contractista prestarà fiança d'acord amb alguns dels procediments següents, segons que s'estipuli:
a) Dipòsit previ, en metàl.lic o valors, o aval bancari, per import entre el 3 per 100 i 10 per 100 del preu total de contracta (art.53).
b) Mitjançant retenció a les certificacions parcials o pagaments a compte en la mateixa proporció.

Fiança provisional

Article 48.- En el cas que l'obra s'adjudiqui per subhasta pública, el dipòsit provisional per a prendre-hi part s'especificarà en
l'anunci de l'esmentada subhasta i la seva quantia serà d'ordinari, i exceptuant estipulació distinta en el Plec de Condicions
particulars vigent en l'obra, d'un tres per cent (3 per 100) com a mínim, del total del pressupost de contracta.
El Contractista al qual s'hagi adjudicat l'execució d'una obra o servei per la mateixa, haurà de dipositar en el punt i termini fixats a
l'anunci de la subhasta o el que es determini en el Plec de Condicions particulars del Projecte, la fiança definitiva que s'assenyali

i, en el seu defecte, el seu import serà del deu per cent (10 per 100) de la quantitat per la qual es faci l'adjudicació de l'obra,
fiança que pot constituir-se en qualsevol de les formes especificades en l'apartat anterior.
El termini assenyalat en el paràgraf anterior,  i  llevat condició expressa establerta en el Plec de Condicions Particulars,  no
excedirà de trenta dies naturals a partir de la data en què sigui comunicada l'adjudicació i en aquest termini haurà de presentar
l'adjudicatari la carta de pagament o rebut que acrediti la constitució de la fiança a la qual es refereix el mateix paràgraf.
L'incompliment d'aquest requisit donarà lloc a què es declari nul.la l'adjudicació, i l'adjudicatari perdrà el dipòsit provisional que
hagués fet per prendre part en la subhasta.

Execució de treballs amb càrrec a la fiança

Article 49.- Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs necessaris  per ultimar l'obra en les condicions
contractades, l'Arquitecte-Director, en nom i representació del Propietari, els ordenarà executar a un tercer o, podrà realitzar-los
directament per administració, abonant el seu import amb la fiança dipositada, sense perjudici de les accions a les quals tingui
dret el propietari, en el cas que l'import de la fiança no fos suficient per cobrir l'import de les despeses efectuades en les unitats
d'obra que no fossin de recepció.

De la seva devolució en general

Article 50.- La fiança retinguda serà retornada al Contractista en un termini que no excedeixi trenta (30) dies
un cop signada l'Acta de Recepció Definitiva de l'obra. La propietat podrà exigir que el Contractista li acrediti la liquidació i saldo
dels seus deutes causats per l'execució de l'obra, tals com salaris, subministraments, subcontractes...

Devolució de la fiança en el cas que es facin recepcions parcials 

Article 51.- Si la propietat, amb la conformitat de l'Arquitecte Director, accedis a fer recepcions parcials, tindrà dret el Contractista
a què li sigui retornada la part proporcional de la fiança.

Epígraf 3: Dels preus

Composició dels preus unitaris

Article 52.- El càlcul dels preus de les distintes unitats d'obra és el resultat de sumar els costos directes, els indirectes, les
despeses generals i el benefici industrial.

Es consideran costos directes:

a) La mà d'obra, amb els seus plusos, càrregues i assegurances socials, que intervinguin directament en l'execució de la unitat
d'obra.
b) Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que quedin integrats en la unitat de què es tracti o que siguin necessaris per a
la seva execució.
c) Els equips i sistemes tècnics de seguretat i higiene per a la prevenció i protecció d'accidents i enfermetats professionals.
d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc. que tinguin lloc per l'accionament o funcionament de la maquinària i
instal.lació utilitzades en l'execució de la unitat d'obra.
e) Les despeses d'amortització i conservació de la maquinària, instal.lacions, sistemes i equips anteriorment citats.

Es consideraran costos indirectes:

Les despeses d'instal.lació d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificació de magatzems, tallers, pavellons temporals per a
obrers, laboratoris, assegurances, etc., els del personal tècnic i administratiu adscrits exclusivament a l'obra i els imprevistos.
Totes aquestes despeses, es xifraran en un percentatge dels costos directes.

Es consideraran despeses generals:

Les despeses generals d'empresa, despeses financeres, càrregues fiscals i taxes de l'administració, legalment establertes. Es
xifraran com un percentatge de la suma dels costos directes i indirectes (en els contractes d'obres de l'Administració pública
aquest percentatge s'estableix entre un 13 per 100 i un 17 per 100.)

Benefici industrial

El benefici industrial del Contractista s'estableix en el 6 per 100 sobre la suma de les partides anteriors.

Preu d'Execució material 



Projecte Bàsic i d'Execució

Projecte de Rehabilitació de la coberta del MERCAT MUNICIPAL de CANET DE MAR

client: Ajuntament de Canet de Mar

pàg.79 de 206 18 de maig de 2018

S'anomenarà Preu d'Execució material el resultat obtingut per la suma dels anteriors conceptes excepte el 
Benefici Industrial.

Preu de Contracta

El preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses Generals i el Benefici Industrial.
L'IVA gira sobre aquesta suma, però no n'integra el preu.

Preus de contracta. Import de contracta

Article 53.- En el cas que els treballs a fer en un edifici o obra aliena qualsevol es contractessin a risc i ventura, s'entén per Preu
de Contracta el que importa el cost total de la unitat d'obra, es a dir, el preu d'execució material més el tant per cent (%) sobre
aquest últim preu en concepte de Benefici Industrial de Contractista. El benefici s'estima normalment, en un 6 per 100, llevat que
en les Condicions Particulars se n'estableixi un altre de diferent.

Preus contradictoris

Article 54.- Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat mitjançant l'Arquitecte decideixi introduir unitats o canvis de
qualitat en alguna de les previstes, o quan calgui afrontar alguna circumstància imprevista.
El Contractista estarà obligat a efectuar els canvis.
Si no hi ha acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre l'Arquitecte i el Contractista abans de començar l'execució dels
treballs i en el termini que determini el Plec de Condicions Particulars. Si subsisteix la diferència s'acudirà, en primer lloc, al
concepte més anàlog dins del quadre de preus del projecte, i en segon lloc al banc de preus d'utilització més freqüent en la
localitat.
Els contradictoris que hi haguessin es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte.

Reclamacions d'augment de preus per causes diverses

Article 55.- Si el Contractista abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació o observació oportuna, no podrà
sota cap pretext d'error o omissió reclamar augment dels preus fixats en el quadre corresponent del pressupost que serveixi de
base per a l'execució de les obres (amb referència a Facultatives).

Formes tradicionals de medir o d'aplicar els preus

Article 56.- En cap cas podrà al.legar el Contractiste els usos i costums del país respecte a l'aplicació dels preus  o de la forma de
medir les unitats d'obra executades, es respectarà allò previst en primer lloc, al Plec General de Condicions Tècniques, i en
segon lloc, al Plec General de Condicions particulars.

De la revisió dels preus contractats

Article 57.- Si es contracten obres pel seu compte i risc, no s'admetrà la revisió dels preus en tant que l'increment no arribi, en la
suma de les unitats que falten per realitzar d'acord amb el Calendari, a un muntant superior al tres per 100 (3 per 100) de l'import
total del pressupost de Contracte.
En cas de produir-se variacions en alça superiors a aquest percentatge, s'efectuarà la revisió corresponent d'acord amb la
fòrmula establerta en el Plec de Condicions Particulars, percibint el Contractista la diferència en més que resulti per la variació de
l'IPC superior al 3 per 100.
No hi haurà revisió de preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis fixats en el Calendari de la oferta.

Emmaguetzament de materials

Article 58.- El Contractista està obligat a fer els emmaguetzaments de materials o aparells d'obra que la Propietat ordeni per
escrit.
Els materials emmagatzemats, una vegada abonats pel Propietari són,  de l'exclusiva propietat d'aquest; de la seva cura i
conservació en serà responsable el Contractista.

Epígraf 4: Obres per administració

Administració
Article 59.- Se'n diuen "Obres  per Administració" aquelles en què les gestions que calgui per a la seva realització les porti
directament el propietari, sigui ell personalment, sigui un representant seu o bé mitjançant un constructor.
Les obres per administració es classifiquen en les dues modalitats següents:
a) Obres per administració directa.
b) Obres per administració delegada o indirecta.

Obres per administració directa

Article 60.- Se'n diuen "Obres per Administració directa" aquelles en què el Propietari per si mateix o mitjançant un representant
seu, que pot ser el mateix Arquitecte-Director, autoritzat expressament per aquest tema, porti directament les gestions que
calguin per a l'execució de l'obra, adquirint-ne els materials, contractant-ne el seu transport a l'obra i, en definitiva, intervenint
directament en totes les operacions precises perquè el personal i els obrers contractats per ell puguin realitzar-la; en aquestes
obres el constructor, si hi fos, o l'encarregat de la seva realització, és un simple dependent del propietari, ja sigui com empleat
seu o com autònom contractat per ell, que és el que reuneix, per tant, la doble personalitat de Propietat i Contractista.

Obres per administració delegada o indirecta

Article 61.- S'entén per "Obra per administració delegada o indirecta" la que convenen un Propietari i un Constructor perquè
aquest últim, per comte d'aquell i com a delegat seu, realitzi les gestions i els treballs que calguin i es convinguin.
Són, per tant, característiques peculiars de les "Obres per Administració delegada o indirecte" les següents:
a) Per part del Propietari, l' obligació d'abonar directament o per mitjà del Constructor totes les despeses inherents a la realització
dels treballs convinguts, reservant-se el Propietari la facultat de poder ordenar, bé per si mateix o mitjançant l'Arquitecte-Director
en la seva representació, l'ordre i la marxa dels treballs, l'elecció dels materials i aparells que en els treballs han d'emprar-se i, a
la fi, tots els elements que cregui necessaris per regular la realització dels treballs convinguts.
b) Per part del Constructor, l'obligació de portar la gestió pràctica dels treballs, aportant els seus coneixements constructius, els
mitjans auxiliars que calguin i, en definitiva, tot allò que, en harmonia amb la seva tasca, es requereixi per a l'execució dels
treballs, percibint per això del Propietari un tant per cent (%) prefixat sobre l'import total de les despeses efectuades i abonades
pel Constructor.

Liquidació d'obres per administració

Article 62.- Per a la liquidació dels treballs que s'executin per administració delegada o indirecta, regiran les normes que amb
aquesta finalitat s'estableixin en les "Condicions particulars d'índole econòmica" vigents en l'obra; en cas que no n'hi haguessin,
les despeses d'administració les presentarà el Constructor al Propietari, en relació valorada a la qual s'adjuntaran en l'ordre
expressat més endavant els documents següents conformats tots ells per l'Aparellador o Arquitecte Tècnic:
a) Les factures originals dels materials adquirits per als treballs i el document adequat que justifiqui el dipòsit o la utilització dels
esmentats materials en l'obra.
b) Les nómines dels jornals abonats, ajustades a allò que és establert en la legislació vigent, especificant el nombre d'hores
treballades en l'obra pels operaris de cada ofici i la seva categoria, acompanyant les esmentades nòmines amb una relació
numèrica  dels  encarregats,  capataços,  caps  d'equip,  oficials  i  ajudants de cada ofici,  peons especialitzats  i  solts,  llisters,
guardians, etc., que hagin treballat en l'obra durant el termini de temps al qual corresponguin les nòmines que es presentin.
c) Les factures originals dels transports de materials posats en l'obra o de retirada d'enderrocs.
d) Els rebuts de llicències, impostos i altres càrregues inherents a l'obra que hagin pagat o en la gestió de la qual hagi intervingut
el Constructor, ja que el seu abonament és sempre a compte del Propietari.
A la suma de totes les despeses inherents a la pròpia obra en la gestió o pagament de la qual hagin intervingut el Constructor se
li aplicarà, si no hi ha conveni especial, un quinze per cent (15 per 100), entenent-se que en aquest percentatge estan inclosos
els mitjans auxiliars i els de seguretat preventius d'accidents, les despeses generals que originin al Constructor els treballs per
administració que realitzi el Benefici Industrial del mateix.

Abonament als constructor dels comptes d'administració delegada

Article 63.- Llevat pacte distint, els abonaments al Constructor dels comptes d'Administració delegada, els realitzarà el Propietari
mensualment segons els comunicats de treball realitzats aprovats pel propietari o pel seu delegat representant.
Independentment, l'Aparellador o l'Arquitecte Tècnic  redactarà,  amb la mateixa periodicitat,  la  medició de l'obra realitzada,
valorant-la d'acord amb el pressupost aprovat. Aquestes valoracions no tindran efectes per als abonaments al Constructor sinó
que s'hagués pactat el contrari contractualment.

Normes per a l'adquisició dels materials i aparells

Article 64.- Això no obstant, les facultats que en aquests treballs per Administració delegada es reserva el Propietari per a
l'adquisició dels  materials i  aparells,  si  al  Constructor se li  autoritza per gestionar-los i  adquirir-los,  haurà de presentar al
Propietari, o en la seva representació a l'Arquitecte-Director, els preus i les mostres dels materials i aparells oferts, necessitant la
seva prèvia aprovació abans d'adquirir-los.

Responsabilitat del constructor en el baix rendiment dels obrers

Article 65.- Si l'Arquitecte-Director advertís en els comunicats mensuals d'obra executada que preceptivament ha de presentar-li
el Constructor, que els rendiments de la mà d'obra, en totes o en alguna de les unitats d'obra executades fossin notablement
inferiors  als  rendiments normals  admesos generalment per  a  unitats  d'obra iguals  o  similars,  li  ho notificarà per  escrit  al
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Constructor, amb la finalitat que aquest faci les gestions precises per augmentar la producció en la quantia assenyalada per
l'Arquitecte-Director.
Si un cop feta aquesta notificació al Constructor, en els mesos successius, els rendiments no arribessin als normals, el Propietari
queda facultat per resercir-se de la diferència, rebaixant-ne el seu import del quinze per cent (15 per 100) que pels conceptes
abans expressats correspondria abonar-li al Constructor en les liquidacions quinzenals que preceptivament s'hagin d'efectuar-li.
En cas de no arribar ambdues parts a un acord pel que fa als rendiments de la mà d'obra, se sotmetrà el cas a arbitratge.

Responsabilitats del constructor

Article  66.- En  els  treballs  d'"Obres  per  Administració  delegada"  el  Constructor  només  serà  responsable  dels  defectes
constructius que poguessin tenir els treballs o unitats executades per ell i també els accidents o perjudicis que poguessin
sobrevenir als obrers o a terceres persones per no haver pres les mesures necessàries i que en les disposicions legals vigents
s'estableixen.  En canvi, i exceptuant l'expressat a l'article 63 precedent, no serà responsable del mal resultat que poguessin
donar els materials i aparells elegits segons les normes establertes en aquest article.
En virtut del que s'ha consignat anteriorment, el Constructor està obligat a reparar pel seu compte els treballs defectuosos i a
respondre també dels accidents o perjudicis expressats en el paràgraf anterior.

Epígraf 5: De la valoració i abonament dels treballs

Formes diferents d'abonament de les obres

Article 67.- Segons la modalitat elegida per a la contractació de les obres i exceptuant que en el Plec Particular de Condicions
econòmiques s'hi preceptui una altra cosa, l'abonament dels treballs s'efectuarà així:

1r. Tipus fix o tant alçat total. S'abonarà la xifra prèviament fixada com a base de l'adjudicació, disminuïda en el seu cas a l'import
de la baixa efectuada per l'adjudicatari.

2n. Tipus fix o tant alçat per unitat d'obra, el preu invariable del qual s'hagi fixat a la bestreta, podent-ne variar solament el nombre
d'unitats executades.
Prèvia medició i  aplicant  al  total  de les unitats  diverses d'obra executades,  del preu invariable estipulat  a la bestreta per
cadascuna d'elles, s'abonarà al Contractista l'import  de les compreses en els treballs executats i  ultimats d'acord amb els
documents que constitueixen el Projecte, els quals serviran de base per a la medició i valoració de les diverses unitats.

3r. Tant variable per unitat d'obra, segons les condicions en què es realitzi i els materials diversos emprats en la seva execució
d'acord amb les ordres de l'Arquitecte-Director.
S'abonarà al Contractista en idèntiques condicions al cas anterior.

4t. Per llistes de jornals i rebuts de materials autoritzats en la forma que el present "Plec General de Condicions econòmiques"
determina.

5è. Per hores de treball, executat en les condicions determinades en el contracte.

Relacions valorades i certificacions

Article 68.- En cada una de les èpoques o dates que es fixin en el contracte o en els "Plecs de Condicions Particulars" que
regeixin en l'obra, formarà el Contractista una relació valorada de les obres executades durant els terminis previstos, segons la
medició que haurà practicat l'Aparellador.
El treball executat pel Contractista en les condicions preestablertes, es valorarà aplicant al resultat de la medició general, cúbica,
superficial, lineal, ponderal o numeral corresponent per a cada unitat d'obra, els preus assenyalats en el pressupost per a
cadascuna d'elles, tenint present a més allò establert en el present "Plec General de Condicions econòmiques" respecte a
millores o substitucions de materials o a les obres accessòries i especials, etc.

Al Contractista, que podrà presenciar les medicions necessàries per extendre aquesta relació, l'Aparellador li facilitarà les dades
corresponents de la relació valorada, acompanyant-les d'una nota d'enviament, a l'objecte que, dins del termini de deu (10) dies a
partir de la data de recepció d'aquesta nota, el Contractista pugui en examinar-les i tornar-les firmades amb la seva conformitat o
fer, en cas contrari, les observacions o reclamacions que consideri oportunes. Dins dels deu (10) dies següents a la seva
recepció, l'Arquitecte-Director acceptarà o refusarà les reclamacions del Contractista si hi fossin, donant-li compte de la seva
resolució i podent el Contractista, en el segon cas, acudir davant el Propietari contra la resolució de l'Arquitecte-Director en la
forma prevista en els "Plecs Generals de Condicions Facultatives i Legals".
Prenent com a base la relació valorada indicada en el paràgraf anterior, l'Arquitecte-Director expedirà la certificació de les obres
executades.
De l'import se'n deduirà el tant per cent que per a la constitució de la finança s'hagi preestablert.

El material emmagatzemat a peu d'obra per indicació expressa i per escrit del Propietari, podrà certificar-se fins el noranta per
cent (90 per 100) del seu import, als preus que figuren en els documents del Projecte, sense afectar-los del tant per cent de
Contracta.
Les certificacions es remetran al Propietari,  dins del mes següent al període al qual es refereixen, i tindran el caràcter de
document i entregues a bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions que es deriven de la liquidació final, no suposant
tampoc aquestes certificacions ni aprovació ni recepció de les obres que comprenen.
Les  relacions  valorades contindran  solament  l'obra  executada en el  termini  al  qual  la  valoració  es  refereix.  En cas  que
l'Arquitecte-Director ho exigís, les certificacions s'extendran a l'origen.

Millores d'obres lliurament executades

Article 69.- Quan el Contractista, inclòs amb autorització de l'Arquitecte-Director, utilitzés materials de preparació més acurada o
de mides més grans que l'assenyalat en el Projecte o substituís una classe de fàbrica per una altra de preu més alt, o executés
amb dimensions més grans qualsevol part de l'obra o, en general introduís en l'obra sense demanar-li, qualsevol altra modificació
que sigui  beneficiosa a criteri  de l'Arquitecte-Director,  no tindrà dret,  no obstant,  més que a l'abonament del que pogués
correspondre en el cas que hagués construït l'obra amb estricte subjecció a la projectada i contractada o adjudicada.

Abonament de treballs pressupostats amb partida alçada

Article 70.- Exceptuant el preceptuat en el "Plec de Condicions Particulars d'índole econòmica", vigent en l'obra, l'abonament dels
treballs pressupostats en partida alçada, s'efectuarà d'acord amb el procediment que correspongui entre els que a continuació
s'expressen:

a) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals, les pressupostades mitjançant partida alçada, s'abonaran prèvia medició i
aplicació del preu establert.
b) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra similars, s'establiran preus contradictoris per a les unitats amb partida alçada,
deduïts dels similars contractats.
c) Si no hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals o similars, la partida alçada s'abonarà íntegrament al Contractista,
exceptuant el cas que en el Pressupost de l'obra s'expressi que l'import d'aquesta partida s'ha de justificar, en aquest cas,
l'Arquitecte-Director indicarà al Contractista i amb anterioritat a l'execució, el procediment que s'ha de seguir per portar aquest
compte que, en realitat serà d'administració, valorant-ne els materials i jornals als preus que figuren en el Pressupost aprovat o,
en el seu defecte, als que anteriorment a l'execució convinguin ambdues parts, incrementant-se l'import total amb el percentatge
que es fixi en el Plec de Condicions Particulars en concepte de Despeses Generals i Benefici Industrial del Contractista.

Abonament d'esgotaments i altres treballs especials no contractats

Article 71.- Quan calguessin efectuar esgotaments, injeccions o altres treballs de qualsevol índole especial o ordinària, que per
no haver estat contractats no fossin per compte del Contractista, i si no fossin contractats amb tercera persona, el Contractista
tindrà l'obligació de fer-los i de pagar les despeses de tota mena que ocasionin, i li seran abonats pel Propietari per separat de la
Contracta.
A més de reintegrar mensualment aquestes despeses al Contractista, se li abonarà juntament amb ells el tant per cent de l'import
total que, en el seu cas, s'especifiqui en el Plec de Condicions Particulars.

Pagaments

Article 72.- El Propietari pagarà en els terminis prèviament establerts. 
L'import d'aquests terminis correspondrà precisament al de les certificacions d'obra conformades per l'Arquitecte-Director, en
virtut de les quals es verificaran els pagaments.

Abonament de treballs executats durant el termini de garantia

Article 73.- Efectuada la recepció provisional i si durant el termini de garantia s'haguessin executat treballs, per al seu abonament
es procedirà així:

1r. Si els treballs que es fan estiguessin especificats en el Projecte i, sense causa justificada, no s'haguessin realitzat pel
Contractista al seu temps, i l'Arquitecte-Director exigís la seva realització durant el termini de garantia, seran valorats els preus
que figuren en el pressupost i abonats d'acord amb el que es va establir en els "Plecs Particulars" o en el seu defecte en els
Generals, en el cas que aquests preus fossin inferiors als vigents en l'època de la seva realització; en cas contrari, s'aplicaran
aquests últims.
2n. Si s'han fet treballs puntuals per a la reparació de desperfectes ocasionats per l'ús de l'edifici, degut a que aquest ha estat
utilitzat durant aquest temps pel Propietari, es valoraran i abonaran els preus del dia, prèviament acordats.

3r. Si s'han fet treballs per a la reparació de desperfectes ocasionats per deficiència de la construcció o de la qualitat dels
materials, no s'abonarà per aquests treballs res al Contractista.
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Epígraf 6: De les indemnitzacions mutues

Import de la indemnització per retard no justificat en el termini d'acabament de les obres

Article 74.- La indemnització per retard en l'acabament s'establirà en un tant per mil  (0/000) de l'import  total  dels treballs
contractats, per cada dia natural de retard, comptats a partir del dia d'acabament fixat en el calendari d'obra.
Les sumes resultants es descomptaran i retindran amb càrrec a la fiança.

Demora dels pagaments

Article 75.- Si el propietari no pagués les obres executades, dins del mes següent a què correspon el termini convingut, el
Contractista tindrà a més el dret de percebre l'abonament d'un quatre i mig per cent (4,5 per 100) anual, en concepte d'interessos
de demora, durant l'espai de temps de retard i sobre l'import de l'esmentada certificació.
Si encara transcorreguessin dos mesos a partir de l'acabament d'aquest termini d'un mes sense realitzar-se aquest pagament,
tindrà dret el Contractista a la resolució del contracte, procedint-se a la liquidació corresponent de les obres executades i dels
materials emmagatzemats, sempre que aquests reuneixin les condicions preestablertes i que la seva quantitat no excedeixi de la
necessària per a la finalització de l'obra contractada o adjudicada.
Malgrat l'expressat anteriorment, es refusarà tota sol.licitud de resolució del contracte fundat en la demora de pagaments, quan el
Contractista no justifiqui que en la data de l'esmentada sol.licitud ha invertit en obra o en materials emmagatzemats admissibles
la part de pressupost corresponent al termini d'execució que tingui assenyalat al contracte.

Epígraf 7: Varis

Millores i augments d'obra. Casos contraris

Article 76.- No s'admetran millores d'obra, només en el cas que l'Arquitecte-Director hagi manat per escrit l'execució de treballs
nous o que millorin la qualitat dels contractats, així com la dels materials i aparells previstos en el contracte.
Tampoc s'admetran augments d'obra en les unitats contractades, excepte en cas d'error en les medicions del Projecte, a no ser
que l'Arquitecte-Director ordeni, també per escrit, l'ampliació de les contractades.
En tots aquests casos serà condició indispensable que ambdues parts contractants, abans de la seva execució o utilització,
convinguin per escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels nous materials o aparells ordenants utilitzar i els
augments que totes aquestes millores o augments d'obra suposin sobre l'import de les unitats contractades.
Se seguirà el mateix criteri i procediment, quan l'Arquitecte-Director introdueixi innovacions que suposin una reducció apreciable
en els imports de les unitats d'obra contractades.

Unitats d'obra defectuoses pero acceptables

Article 77.- Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa, però acceptable segons l'Arquitecte-Director de les obres,
aquest  determinarà  el  preu  o  partida  d'abonament  després  de  sentir  al  Contractista,  el  qual  s'haurà  de  conformar  amb
l'esmentada resolució, excepte el cas en què, estant dins el termini d'execució, s'estimi més enderrocar l'obra i refer-la d'acord
amb condicions, sense excedir l'esmentat termini.

Assegurança de les obres

Article 78.- El Contractista estarà obligat a assegurar l'obra contractada durant tot el temps que duri la seva execució fins la
recepció definitiva; la quantia de l'assegurança coincidirà en cada moment amb el valor que tinguin per Contracta els objectes
assegurats. L'import abonat per la Societat Asseguradora, en el cas de sinistre, s'ingressarà en compte a nom del Propietari,
perquè amb càrrec al compte s'aboni l'obra que es construeixi, i a mesura que aquesta es vagi fent. El reintegrament d'aquesta
quantitat al Contractista es farà per certificacions, com la resta dels treballs de la construcció. En cap cas, llevat conformitat
expressa del Contractista, fet en document públic, el Propietari podrà disposar d'aquest import per menesters distints del de
reconstrucció de la part sinistrada; la infracció del què anteriorment s'ha exposat serà motiu suficient perquè el Contractista pugui
resoldre  el  contracte,  amb  devolució  de  fiança,  abonament  complet  de  despeses,  materials  emmagatzemats,  etc.,  i  una
indemnització equivalent a l'import dels danys causats al Contractista pel sinistre i que no se li haguessin abonat, però sols en
proporció equivalent a allò que representi la indemnització abonada per la Companyia Asseguradora, respecte a l'import dels
danys causats pel sinistre, que seran tassats amb aquesta finalitat per l'Arquitecte-Director.
En les obres de reforma o reparació, es fixarà prèviament la part d'edifici que hagi de ser assegurada i la seva quantia, i si res no
es preveu, s'entendrà que l'assegurança ha de comprendre tota la part de l'edifici afectada per l'obra.
Els riscs assegurats i les condicions que figuren a la pòlissa o pòlisses d'Assegurances, els posarà el Contractista, abans de
contractar-los, en coneixement del Propietari, a l'objecte de recaptar d'aquest la seva prèvia conformitat o objeccions.

Conservació de l'obra

Article 79.- Si el Contractista, tot i sent la seva obligació, no atén la conservació de l'obra durant el termini de garantia, en el cas
que l'edifici  no hagi estat  ocupat  pel  Propietari  abans de la  recepció  definitiva,  l'Arquitecte-Director,  en representació  del
Propietari, podrà disposar tot el que calgui perquè s'atengui la vigilància, neteja i tot el que s'hagués de menester per la seva
bona conservació, abonant-se tot per compte de la Contracta.

En abandonar el Contractista l'edifici, tant per bon acabament de les obres, com en el cas de resolució del contracte, està obligat
a deixar-ho desocupat i net en el termini que l'Arquitecte-Director fixi.
Després de la recepció provisional de l'edifici i en el cas que la conservació de l'edifici sigui a càrrec del Contractista, no s'hi
guardaran més eines, útils, materials, mobles, etc. que els indispensables per a la vigilància i neteja i pels treballs que fos
necessari executar.
En tot cas, tant si l'edifici està ocupat com si no, el Contractista està obligat a revisar i reparar l'obra, durant el termini expressat,
procedint en la forma prevista en el present "Plec de Condicions Econòmiques".

Utilització pel contractista d'edificis o bens del propietari

Article 80.- Quan durant l'execució de les obres el Contractista ocupi, amb la necessària i prèvia autorització del Propietari,
edificis o utilitzi materials o útils que pertanyin al Propietari, tindrà obligació de adobar-los i conservar-los per fer-ne entrega a
l'acabament  del  contracte,  en  estat  de  perfecte  conservació,  reposant-ne  els  que  s'haguessin  inutilitzat,  sense  dret  a
indemnització per aquesta reposició ni per les millores fetes en els edificis, propietats o materials que hagi utilitzat.
En el cas que en acabar el contracte i fer entrega del material, propietats o edificacions, no hagués acomplert el Contractista amb
allò previst en el paràgraf anterior, ho realitzarà el Propietari a costa d'aquell i amb càrrec a la fiança.

El present Plec General, es subscriu en prova de conformitat per la Propietat i el Contractista en quatriplicat exemplar, un per
cada una de les parts, el tercer per l'Arquitecte-Director i el quart per l'expedient del Projecte dipositat en el Col.legi d'Arquitectes
el qual es convé que donarà fe del seu contingut en cas de dubtes o discrepàncies.

Canet de Mar, Juny de 2015

signat: L'Arquitecte

LA PROPIETAT LA CONTRACTA
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
B - MATERIALS

B0 - MATERIALS BÀSICS

B01 - LÍQUIDS

B011 - NEUTRES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0111000.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Aigües utilitzades per algun dels usos següents: 
- Confecció de formigó
- Confecció de morter
- Confecció de pasta de guix
- Reg de plantacions
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc.
- Humectació de bases o subbases
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica. 
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense
armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret del
cas que es facin estudis especials. 
Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia central
de formigó, sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat sigui <= 1,3 g/m3 i
la densitat total sigui <=1,1 g/cm 
L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap substància
perjudicial en quantitats que puguin afectar a les propietats del formigó o a la protecció de l'armat.
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents de
la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que acompleix totes aquestes
característiques: 
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952):  >= 5 
- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957):  <= 15 g/l  (15.000 ppm)
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956) 

- Ciment tipus SR: <= 5 g/l  (5.000 ppm)
- Altres tipus de ciment: <= 1 g/l  (1.000 ppm) 

- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178) 
- Aigua per a formigó armat:  <= 3 g/l  (3.000 ppm)
- Aigua per a formigó pretesat:  <= 1 g/l  (1.000 ppm)
- Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració:  <= 3 g/l  (3.000 ppm) 

- Hidrats de carboni (UNE 7132):  0
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

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

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08). 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL: 

Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o es tenen
dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua per determinar: 
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952) 
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957) 
- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956) 
- Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178) 
- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 7132) 
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235) 
En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori realitzar els
assajos anteriors. 
En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó preparat o de
prefabricats, s'ha de disposar la realització dels assajos en laboratoris contemplats en l'apartat
78.2.2.1 de l'EHE, per tal de comprovar el compliment de les especificacions de l'article 27 de l'EHE.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE, realitzant-se la
presa de mostres segons la UNE 83951. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni per al curat. 

 

____________________________________________________________________________

 

 

B0 - MATERIALS BÀSICS

B03 - GRANULATS

B031 - SORRES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0310020.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra procedent del
reciclatge de residus de la construcció i demolició en una planta legalment autoritzada per al
tractament d'aquest tipus de residu. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Sorra de marbre blanc 
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen: 
Sorra per a confecció de formigons, d'origen: 

- De pedra calcària 
- De pedra granítica 

- Sorra per a confecció de morters 
- Sorra per a reblert de rases amb canonades 
- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir els
àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li fossin requerits pel
Director d'Obra, entre d'altres: 
- Classificació geològica.
- Estudi de morfologia.
- Aplicacions anteriors. 
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control
massa freqüent dels materials que se n'extraguessin. 
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi
explícitament la DF. 
No ha de tenir margues o altres materials estranys. 
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0% 
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró 
Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133):  <= 1% en pes 
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques toves,
friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs oxidables,
etc, en quantitats superiors a les contemplades a l'EHE 
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Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. A més, els que
provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser adequats per a la
fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de requisits: 
- Dimensió mínima permesa =  4 mm 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6%
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25%
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7%
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5%
- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40
- Continguts màxims d'impureses: 

- Material ceràmic:  <= 5% del pes
- Partícules lleugeres:  <= 1% del pes
- Asfalt:  <= 1% del pes
- Altres:  <= 1,0 % del pes 

En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de l'EHE. 
SORRA DE MARBRE BLANC: 
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0% 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que s'utilitzen per a la confecció
del formigó 
Designació: d/D - IL - N
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q,
traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat 
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2):  <= 4 mm 
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3
(UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes 
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 1% en pes 
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2) 
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 0,8% en pes
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): 
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes
- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
Estabilitat (UNE-EN 1367-2): 
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10%
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15% 
Pèrdua de  pes amb  sulfat magnèsic  (UNE-EN 1367-2)  quan el  formigó estigui  sotmès a  una classe
d'exposició H o F, i l'àrid fi tingui una absorció d'aigua >1%:  <= 15% 
Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 
- Per formigons d'alta resistència:  < 40
- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2:  < 50 
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho,
s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, en
el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali
sílice o àlcali  silicat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de
reactivitat potencial és àlcali  carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part
2. 
La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent:
+----------------------------------------------------------------------------+
¦        ¦      Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos       ¦
¦ Límits ¦-------------------------------------------------------------------¦
¦        ¦  4 mm  ¦  2 mm  ¦  1 mm  ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦
¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦
¦Superior¦   0    ¦   4    ¦   16   ¦   40   ¦   70    ¦    77    ¦   (1)    ¦
¦Inferior¦   15   ¦   38   ¦   60   ¦   82   ¦   94    ¦   100    ¦   100    ¦
+----------------------------------------------------------------------------+
(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid. 
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1): 
- Granulat gruixut: 

- Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes 
- Granulat fí: 

- Granulat arrodonit:  <= 6% en pes 
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o alguna classe

específica d'exposició: <= 6% en pes 

- Granulat  de  matxuqueig  no  calcari  per  a  obres  sotmeses  a  exposició  I,IIa,b  o  cap  classe
específica d'exposició: <= 10% en pes 

Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8): 
- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició:  >= 70
- Resta de casos:  >= 75 
Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6):  <= 5% 
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1): 
- Granulat gruixut: 

- Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes 
- Granulat fí: 

- Granulat arrodonit:  <= 6% en pes 
- Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o alguna classe

específica d'exposició: <= 10% en pes 
- Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica

d'exposició: <= 16% en pes 
Valor blau de metilè(UNE 83130): 
- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 0,6% en pes
- Resta de casos: <= 0,3% en pes 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents: 
+-------------------------------------------------+
¦  Tamís    ¦  Percentatge en  ¦   Condicions     ¦
¦ UNE 7-050 ¦  pes que passa   ¦                  ¦
¦   mm      ¦    pel tamís     ¦                  ¦
¦-----------¦------------------¦------------------¦
¦   5,00    ¦        A         ¦      A = 100     ¦
¦   2,50    ¦        B         ¦  60 <= B <= 100  ¦
¦   1,25    ¦        C         ¦  30 <= C <= 100  ¦
¦   0,63    ¦        D         ¦  15 <= D <= 70   ¦
¦   0,32    ¦        E         ¦   5 <= E <= 50   ¦
¦   0,16    ¦        F         ¦   0 <= F <= 30   ¦
¦   0,08    ¦        G         ¦   0 <= G <= 15   ¦
¦-----------¦------------------¦------------------¦
¦  Altres   ¦                  ¦  C - D <= 50     ¦
¦   condi-  ¦                  ¦  D - E <= 50     ¦
¦   cions   ¦                  ¦  C - E <= 70     ¦
+-------------------------------------------------+ 
Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt 
Contingut de matèries perjudicials:  <= 2% 
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la
construcció. 
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o química sota
les condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d'utilització. 
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de
ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua. 
S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades. 
Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la direcció
facultativa i la justificació mitjançant els assaigs que pertoquin que es compleixen les condicions
requerides per a l'us al que es pretén destinar. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec. 
Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat. 
Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant la
seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert
per evitar els canvis de temperatura del granulat, i en un terreny sec i net destinat a l'apilament
dels àrids. Les sorres d'altres tipus s'han d'emmagatzemar per separat. 

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

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
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Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08). 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08). 
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón. 
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. 
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels
residus. 
SORRES PER A ALTRES USOS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel
subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades: 
- Identificació del subministrador 
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Nom de la cantera 
- Data del lliurament 
- Nom del peticionari 
- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE 
- Quantitat de granulat subministrat 
- Identificació del lloc de subministrament 
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de
l'àrid subministrat. 
El  subministrador  ha  de  posar  a  disposició  de  la  DF  en  el  cas  que  aquesta  ho  sol·liciti,  la
documentació  següent,  que  acredita  el  marcatge  CE,  segons  el  sistema  d'avaluació  de  conformitat
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions
que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis,
reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre,
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres
treballs  d'obres  públiques  de  Funcio:  Aplicacions  que  exigeixen  requisits  de  seguretat  molt
estrictes*.  *  Requisits  que  han  de  ser  definits  per  lleis,  reglaments  i  normes  administratives
nacionals de cada estat membre: 
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres
treballs  d'obres  públiques  de  Funcio:  Aplicacions  que  no  exigeixen  requisits  de  seguretat  molt
estrictes*.  *  Requisits  que  han  de  ser  definits  per  lleis,  reglaments  i  normes  administratives
nacionals de cada estat membre,
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions
que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per
lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre: 
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar
visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d'anar acompanyat
de la següent informació: 
- Número d'identificació de l'organisme de certificació 
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- Referència a la norma (UNE-EN 12620) 
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst) 
- Designació del producte 
- Informació de les característiques essencials aplicables 
A la documentació del marcatge haurà d'indicar: 
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos 
- Data d'emissió del certificat 
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge 
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no

compleixen amb l'article 28.4.1. 
L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació: 
- Naturalesa del material 
- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa 
- Presència d'impureses 
- Detalls de la seva procedència 
- Altre informació que resulti rellevant 

OPERACIONS DE CONTROL: 
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat per
al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de determinar el compliment de
les especificacions del projecte i de l'article 28 de l'EHE. 
En  el  cas  d'àrids  d'autoconsum,  el  Constructor  o  el  Subministrador  ha  d'aportar  un  certificat
d'assaig,  de  com  a  màxim  tres  mesos  d'antiguitat,  realitzat  en  un  laboratori  de  control  dels
contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui el compliment de les especificacions de
l'àrid subministrat respecte l'article 28 de l'EHE. 
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient
informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs. 
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans
del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, la
DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de les especificacions: 
- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1). 
- Terrossos d'argila (UNE 7133). 
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2

(UNE EN 1744-1). 
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1). 
- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1). 
- Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1). 
- Assaig petrogràfic 
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508). 
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8). 
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6). 
- Assaig d'identificació per raigs X. 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) 
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2) 
- Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 
Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si es considera
necessari, s'han de prendre mostres per realitzar els assaigs corresponents. 
S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant rentat,
cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No  s'ha  d'acceptar  la  sorra  que  no  compleixi  totes  les  especificacions  indicades  al  plec  de
condicions. Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions
aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball. 
No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a: 
- 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe específica d'exposició
- 75, en la resta de casos 
En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomítiques que no
compleixin l'especificació de l'equivalent de sorra, s'han de poder acceptar si l'assaig del blau de
metilè (UNE-EN 933-9) compleix el següent: 
- Per a obres amb classe general d'exposició I, IIa o IIb (i sense classe específica): <= 0,6% en pes
- Resta de casos: <= 0,3% en pes 
Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la
presència d'argila en els fins, s'ha de poder realitzar un assaig de rajos X per a la seva detecció i
identificació: s'ha de poder utilitzar l'àrid fi si les argiles són del tipus caolinita o illita, i si
les propietats del formigó amb aquest àrid són les mateixes que les d'un que tingui els mateixos
components però sense els fins. 
S'han de  poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries siderúrgiques
adequades, en la fabricació de formigó d'ús no estructural. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, amassats amb
aigua, formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació, endureix i un cop endurit conserva la
seva resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua. 
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 amb les característiques següents: 
- Ciments comuns (CEM) 
- Ciments d'aluminat de calci (CAC) 
- Ciments blancs (BL) 
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR) 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió
Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També  en  aquest  cas,  es  procurarà  que  els  esmentats  materials  disposin  de  l'etiqueta  ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició. 
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de produir un
morter o un formigó que conservi la seva traballabilitat en un temps prou llarg i assolir, al final de
períodes definits, els nivells especificats de resistència i mantenir estabilitat de volum a llarg
termini. 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb l'establert a
l'Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s'han d'utilitzar o comercialitzar ciments amb un
contingut de crom (VI) superior a dos parts per milió del pes sec del ciment. 
CIMENTS COMUNS (CEM): 
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29
de desembre, 1328/1995 de 28 de juliol i 956/2008 de 6 de juny. 
Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN 197-1. 
Tipus de ciments: 
- Ciment Pòrtland: CEM I
- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II
- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III
- Ciment putzolànic: CEM IV
- Ciment compost: CEM V 
Alguns  d'aquests  tipus  es  divideixen  en  subtipus,  segons  el  contingut  de  l'addició  o  barreja
d'addicions presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A, B o C. 
Addicions del clinker pòrtland (K): 
- Escòria de forn alt:  S
- Fum de sílice:  D
- Putzolana natural:  P
- Putzolana natural calcinada:  Q
- Cendra volant Sicília:  V
- Cendra volant calcària:  W
- Esquist calcinat:  T
- Filler calcari L:  L
- Filler calcari LL:  LL 
Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i addicions:
+------------------------------------------------------+
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland                       ¦  CEM I       ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦  CEM II/A-S  ¦
¦                                       ¦  CEM II/B-S  ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦  CEM II/A-D  ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦  CEM II/A-P  ¦
¦                                       ¦  CEM II/B-P  ¦
¦                                       ¦  CEM II/A-Q  ¦
¦                                       ¦  CEM II/B-Q  ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦  CEM II/A-V  ¦
¦ volants                               ¦  CEM II/B-V  ¦
¦                                       ¦  CEM II/A-W  ¦
¦                                       ¦  CEM II/B-W  ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦

¦ Ciment pòrtland amb esquist           ¦  CEM II/A-T  ¦
¦ calcinat                              ¦  CEM II/B-T  ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb filler            ¦  CEM II/A-L  ¦
¦ calcari                               ¦  CEM II/B-L  ¦
¦                                       ¦  CEM II/A-LL ¦
¦                                       ¦  CEM II/B-LL ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland mixt                  ¦  CEM II/A-M  ¦
¦                                       ¦  CEM II/B-M  ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment amb escòries de                ¦  CEM III/A   ¦
¦ forn alt                              ¦  CEM III/B   ¦
¦                                       ¦  CEM III/C   ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment putzolànic                     ¦  CEM IV/A    ¦
¦                                       ¦  CEM IV/B    ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦
¦                                       ¦  CEM V/B     ¦
+------------------------------------------------------+
En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM IV/B i en
ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker han de ser declarats a
la designació del ciment. 
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol 6 de la norma UNE-EN
197-1. 
Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat
especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1. 
CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC): 
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris. 
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 956/2008 de 6 de
juny. 
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN 14647. 
CIMENTS BLANCS (BL): 
Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 80305 i
homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de paleta) que
compleixin amb l'especificació de blancor. 
Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85 
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han
de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que han de
complir els ciments comuns blancs són les mateixes que les especificades per als ciments comuns a la
norma UNE-EN 197-1. 
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir el ciment
blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les especificades per al ciment homòleg a la
norma UNE-EN 413-1. 
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): 
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han
de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar segons el tipus,
subtipus i addicions:
+------------------------------------------------------+
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland                       ¦      I       ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦    II/A-S    ¦
¦                                       ¦    II/B-S    ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦    II/A-D    ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦    II/A-P    ¦
¦                                       ¦    II/B-P    ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦    II/A-V    ¦
¦ volants                               ¦    II/B-V    ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment amb escòries de                ¦    III/A     ¦
¦ forn alt                              ¦    III/B     ¦
¦                                       ¦    III/C     ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
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¦ Ciment putzolànic                     ¦    IV/A      ¦
¦                                       ¦    IV/B      ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦
+------------------------------------------------------+ 
Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, químiques i de
durabilitat que han de complir són les corresponents als ciments comuns homòlegs de la norma UNE-EN
197-1. 
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges. 
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit de la
intempèrie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves condicions. 
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments: 
- Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos
- Classes 42,5 :  2 mesos
- Classes 52,5 :  1 mes 

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

Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de los
cementos  para  la  fabricación  de  hormigones  y  morteros  para  todo  tipo  de  obras  y  productos
prefabricados. 
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas como
alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo
tipo de obras y productos prefabricados. 
Real  Decreto  1630/1992,  de  29  de  diciembre,  por  el  que  se  dictan  disposiciones  para  la  libre
circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE. 
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva
93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, aprobadas por el
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre. 
Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la Recepción de
Cementos (RC-08). 
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los
cementos comunes. 
UNE-EN  14647:2006  Cemento  de  aluminato  de  calcio.  Composición,  especificaciones  y  criterios  de
conformidad. 
UNE 80305:2001 Cementos blancos. 
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua de
mar. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I CIMENTS DE CALÇ (CAC): 
El  subministrador  ha  de  posar  a  disposició  de  la  DF  en  el  cas  que  aquesta  ho  sol·liciti,  la
documentació  següent,  que  acredita  el  marcatge  CE,  segons  el  sistema  d'avaluació  de  conformitat
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a construcció i per a
la fabricació de productes de construcció,
 - Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a construcció i per a la
fabricació de productes de construcció: 
     - Sistema 1+: Declaració de Prestacions 
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació com a mínim: 
- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de producció
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant
- número del certificat CE de conformitat
- les dues últimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE
- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i prestacions

declarades atenent a les seves especificacions tècniques
- referència a la norma armonitzada corresponent
- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components principals) i

classe resistent

- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior de pèrdua
per calcinació de cendra volant i/o additiu emprat 

Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim: 
- el símbol normalitzat del marcatge CE
- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant
- els dos últims dígits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge
- referència al número de la norma harmonitzada corresponent 
En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d'apareixer també a l'albarà
o documentació que acompanya al lliurament. 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
- número de referència de la comanda
- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment
- identificació del fabricant i de l'empresa de subministrament
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-08
- quantitat que es subministra
- en el seu cas, referència a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE
- data de subministrament
- identificació del vehicle que el transporta 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I CIMENTS RESISTENTS A
L'AIGUA DE MAR (MR): 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
- número de referència de la comanda
- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment
- identificació del fabricant i de l'adreça de subministrament
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris
- quantitat que es subministra
- identificació del vehicle que transporta el ciment
- en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE
- En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent informació:
- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris
- dates de fabricació i d'envasat (indicant setmana i any)
- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte 
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents: 
- Inici i final d'adormiment
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes 
OPERACIONS DE CONTROL: 
La recepció del ciment haurà d'incloure al menys, dues fases obligatòries: 
- Una primera fase de comprovació de la documentació
- Una segona fase d'inspecció visual del subministrament 
Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera oportú, de comprovació del
tipus i classe de ciment i de les característiques físiques químiques i mecàniques mitjançant la
realització d'assaigs d'identificació i, si es el cas, d'assaigs complementaris. 
Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció ha de comprovar que la
documentació es la requerida. Aquesta documentació estarà compresa per: 
- Albarà o full de subministrament.
- Etiquetatge
- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de Conformitat del Reial

Decret 1313/1988
- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del fabricant signat.
- Si  els  ciments  disposen  de  distintius  de  qualitat,  caldrà  també  la  documentació  precisa  de

reconeixements del distintiu. 
En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el ciment a una
inspecció visual per comprovar que no ha patit alteracions o barreges indesitjades. 
La tercera fase s'activarà quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que el Responsable
així ho estableixi per haver donat resultats no conformes en les fases anteriors o per haver detectat
defectes en l'ús de ciments d'anteriors remeses. 
En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l'obra i cada 200 t de ciment de la mateixa
designació i procedència durant l'execució, assaigs d'acord amb l'establer en els Annexes 5 i 6 de la
RC-08. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-08. Per a cada lot de control sotmès a assaig
s'extrauran tres mostres, una per tal de realitzar els assaigs de comprovació de la composició,
l'altra per als assaigs físics, mecànics i químics i l'altra per a ser conservada preventivament. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
A efectes de la fase primera, no s'aprovarà l'ús de ciments els quals el etiquetatge i la documentació
no es correspongui amb el ciment sol·licitat, quan la documentació no estigui completa i quan no es
reuneixin tots els requisits establerts. 
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A efectes de la segona fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que presentin símptomes de meteorització
rellevant, que contingui cossos estranys i que no resulti homogènia en el seu aspecte o color. 
A efectes de la tercera fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que no compleixin els criteris establerts
en l'apartat A5.5 de la RC-08. 
Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran els assaigs per
duplicat, sobre dues mostres obtingudes de l'aplec existent a obra. S'acceptarà el lot únicament si
els resultats obtinguts en les dues mostres són satisfactoris. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, format principalment per òxids o hidròxids
de calci amb o sense òxids o hidròxids de magnesi i quantitats menors d'òxids de silici, ferro i
alumini. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Calç aèria càlcica (CL): 

- Hidratada en pols: CL 90-S
- Hidratada en pasta: CL 90-S PL 

- Calç hidràulica natural (NHL): 
- Calç hidràulica natural 2: NHL 2
- Calç hidràulica natural 3,5: NHL 3,5
- Calç hidràulica natural 5: NHL 5 

CALÇ AÈRIA HIDRATADA CL 90: 
Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats segons
la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas. 
Contingut de CaO + MgO, segons UNE-EN 459-2: >= 90 
Contingut de MgO, segons UNE-EN 459-2: <= 5 
Contingut de SO3, segons UNE-EN 459-2: <= 2 
Contingut de CO2, segons UNE-EN 459-2: <= 4 
Contingut de calç útil, segons UNE-EN 459-2: >= 80 
Mida de partícula de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2: 
- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 7%
- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2% 
Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2: 
- Calç en pasta: compleix l'assaig
- Calç en pols: 

- Mètode de referència: <= 2 mm
- Mètode alternatiu: <= 20 mm 

Penetració de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2: > 10 i < 50 mm
Contingut en aire de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2: <= 12% 
CALÇ AÈRIA HIDRATADA EN PASTA: 
Estarà amarada i barrejada amb aigua, en la quantitat adient per a obtenir una pasta de consistència
adequada a l'ús destinat.
No tindrà grumolls ni principis d'aglomeració. 
CALÇ HIDRÀULICA NATURAL: 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats segons
la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas. 
Contingut de SO3, segons UNE-EN 459-2: =< 2 
Contingut de calç útil, segons UNE-EN 459-2: 
- Calç del tipus NHL 2: >= 35
- Calç del tipus NHL 3,5: >= 25
- Calç del tipus NHL 5: >= 15 

Resistència a compressió, segons UNE-EN 459-2: 
- Calç del tipus NHL 2: >= 2 a <= 10 Mpa, als 28 dies
- Calç del tipus NHL 3,5: >= 3,5 a <= 10 Mpa, als 28 dies
- Calç del tipus NHL 5: 

- Als 7 dies: >= 2 MPa
- Als 28 dies: >= 5 a <= 15 MPa 

Temps d'adormiment, segons UNE-EN 459-2: 
- Inicial: > 1 h
- Final: 

- Calç del tipus NHL 2: <= 40 h
- Calç del tipus NHL 3,5: <= 30 h
- Calç del tipus NHL 5: <= 15 h 

Contingut en aire segons UNE-EN 459-2: <= 5% 
Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2: 
- Mètode de referència: <= 2 mm
- Mètode alternatiu: <= 20 mm 
Mida de partícula, segons UNE-EN 459-2: 
- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 15%
- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2% 
Penetració, segons UNE-EN 459-2: > 10 i < 50 mm  
CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ DE TERRES EN CARRETERES: 
S'utilitzaran calçs aèries vives del tipus CL 90-Q i calçs aèries hidratades del tipus CL 90-S.
Tindran un aspecte homogeni i no un estat grumollós o aglomerat.
Compliran les especificacions de la taula 200.1 de l'article 200 del PG3, determinades segons la norma
UNE-EN 459-2.
Contingut d'aigua lliure de les calçs hidratades, segons UNE-EN 459-2: < 2% en pes. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: S'ha de transportar en cisternes pressuritzades dotades de mitjans pneumàtics o
mecànics que permetin el ràpid transvasament a sitges d'emmagatzematge. Aquestes han de ser estanques.
A les obres de poc volum el subministrament podrà ser en sacs, de manera que no experimenti alteració
de les seves característiques. 
Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de seguretat per a les classes
de calç. Aquestes fitxes de seguretat han de ser les recomanades oficialment o, en el seu defecte, les
facilitades pel subministrador. 

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: 
UNE-EN 459-1:2011 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de
conformidad. 
* UNE-EN 459-2:2011 Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo. 
* UNE-EN 459-3:2012 Cales para la construcción. Parte 3: Evaluación de la conformidad. 
CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ DE TERRES EN CARRETERES: 
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/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos,
a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 
* UNE 80502:2014 Cales vivas o hidratadas utilizadas en la mejora y/o estabilización de suelos. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El  subministrador  ha  de  posar  a  disposició  de  la  DF  en  el  cas  que  aquesta  ho  sol·liciti,  la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a preparació de conglomerant per a morters de ram de paleta, arrebossat i lliscat,
per a la fabricació d'altres productes de construcció i per a aplicacions en enginyeria civil: 
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
Per a cada remesa caldrà un albarà amb una documentació annexa i un full de característiques. 
A l'embalatge, o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar com a mínim la següent informació: 
- Nom o marca comercial i adreça del fabricant
- Referència a la norma UNE-EN 459-1
- Designació de la calç segons l'apartat 4 de l'esmentada norma
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- Data de subministrament i de fabricació
- Designació comercial i tipus de calç
- Identificació del vehicle de transport
- Referència de la comanda
- Quantitat subministrada
- Nom i adreça del comprador i destí
- Si  es  el  cas,  certificat  acreditatiu  del  compliment  de  les  especificacions  obligatòries  i/o

acreditatiu de la homologació de la marca, segell o distintiu de qualitat
- Instruccions de treball si fos necessari
- Informació de seguretat si fos necessària
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de

desembre i 1328/1995 de 28 de juliol on ha de constar, com a mínim: 
- Numero identificador del organisme notificat
- Nom i adreça del fabricant
- Els dos darrers dígits de la data de marcatge
- Numero del certificat de conformitat
- Referència a l'UNE EN 459-1
- Descripció del producte
- Informació sobre els requisits essencials. 

Al full de característiques hi ha de figurar al menys: 
- Referència del albarà
- Denominació comercial i tipus de calç
- Contingut d'òxids de calci i magnesi
- Contingut de diòxids de carboni
- Finor
- Reactivitat 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció de les condicions de subministrament de la calç, i verificació documental de que els

valors declarats pel fabricant en els documents que acompanyen el marcatge CE són conforme a les
especificacions exigides. 

- Si es detecten anomalies durant el transport, emmagatzematge o manipulació, la DF podrà disposar
que es realitzin els següents assaigs de control de recepció, segons UNE-EN 459-2: 
- Contingut d'òxids de calci i magnesi
- Contingut de diòxid de carboni
- Contingut de calç útil Ca (Oh) 2
- Mida de partícula 

- Control addicional quan la calç ha estat emmagatzemada en condicions atmosfèriques normals durant
un període superior a 2 mesos, o inferior, quan ha estat emmagatzemada en ambients humits o
condicions atmosfèriques desfavorables. Sobre una mostra representativa de la calç emmagatzemada es
realitzaran els següents assaigs: 
- Contingut de diòxid de carboni
- Mida de partícula 

Els mètodes d'assaigs es descriuen a la UNE-EN 459-2. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres s'han de prendre segons l'indicat a l'article 200 del PG3 i els criteris que exposi la DF.
Es considera com un lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc: 
- La quantitat de calç de la mateixa classe i procedència rebuda mensualment.
- Si mensualment es reben més de 200 t, el lot serà aquesta quantitat o fracció. 
De cada lot es prendran dues mostres, segons el procediment indicat a la norma UNE-EN 459-2. Una per
realitzar els assaigs de control de recepció i l'altra per als assaigs de contrast, que es conservarà
durant  almenys  100  dies  en  recipient  adequat  i  estanc.  Es  prendrà  una  tercera  mostra  si  el
subministrador de calç ho sol·licita. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
La  DF  ha  d'indicar  les  mesures  a  adoptar  en  el  cas  que  no  es  compleixin  les  especificacions
establertes al plec. 
La remesa no s'ha d'acceptar si, en el moment d'obrir el recipient que la conté apareix en estat
grumollós o aglomerat. 

 

____________________________________________________________________________

 

 

B0 - MATERIALS BÀSICS

B06 - FORMIGONS DE COMPRA

B065 - FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B065710B.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera
legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el
Real Decret 697/1995 de 28 d'abril. 
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar
d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08. 
La  designació  del  formigó  fabricat  en  central  es  pot  fer  per  propietats  o  per  dosificació  i
s'expressarà, com a mínim, la següent informació: 
- Consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat 
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 
- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó

pretesat
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100)
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca
- TM: Grandària màxima del granulat en mm.
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla
del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària màxima del
granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus
d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment). 
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les
característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut en ciment
per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació
aigua/ciment que ha emprat. 
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació, les
garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han d'especificar abans de l'inici del
subministrament. 
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma
EHE-08. 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres volants sense
que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà excedir el
10% 
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de cendres
volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres
volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha de superar el
10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica a l'article 37.3.2 de la norma EHE-
08 
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons
l'art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, o disposarà
d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut 
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450. 
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE-08 i complir l'UNE EN 934-2
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió: 
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència 
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de resistència
a j dies d'edat els valors resultants de la fórmula següent: 
- fcm (t) = ßcc(t)·fcm
- ßcc = exp s [1  (28/t)1/2] 
(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l'edat del formigó, t:
edat del formigó en dies, s:  coeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per a ciments d'alta
resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ciments normals i d'enduriment
ràpid (CEM 32,5R, CEM  42,5), = 0,38 per a ciments d'enduriment lent (CEM 32,25))). 
Valor mínim de la resistència: 
- Formigons en massa >= 20 N/mm2
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2 
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Tipus de ciment: 
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W,

CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),  Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE
80307)

- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM
II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1)

- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  CEM II/A-M(V,P)
(UNE-EN 197-1)

- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305)
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats

i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216) 
Classe del ciment:  32,5 N 
Densitats dels formigons: 
- Formigons en massa (HM): 

- 2.300 kg/m3  si fck <=50 N/mm2
- 2.400 kg/m3  si fck > 50 N/mm2 

- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3 
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de
la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició
més favorable ha de ser: 
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3 
- A totes les obres:  <= 500 kg/m3 
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la
classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més
favorable ha de ser: 
- Formigó en massa:  <= 0,65
- Formigó armat:  <= 0,65
- Formigó pretesat:  <= 0,60 
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 
- Consistència seca:  0 - 2 cm
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm
- Consistència tova:  6 - 9 cm 
- Consistència fluida:  10-15 cm
- Consistència líquida:  16-20 cm 
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant  
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment: 
- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3
- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 

- Consistència seca:  Nul
- Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 
- Consistència fluida:  ± 2 cm
- Consistència líquida:  ± 2 cm 

FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU" 
Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors: 
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 
Dosificacions de pastat: 
- Contingut de ciment: 

- Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3
- Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 

- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs): 

- Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3
- Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3 

Consistència del formigó:
+------------------------------------------------------------+
¦  Assentament con   ¦            Condicions                 ¦
¦    d'Abrams(mm)    ¦               d'ús                    ¦
¦------------------------------------------------------------¦
¦   130 <= H <= 180  ¦ - Formigó abocat en sec               ¦
¦   H >= 160         ¦ - Formigó bombejat, submergit o       ¦
¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦
¦   H >= 180         ¦ - Formigó submergit, abocat sota      ¦

¦                    ¦   fluid estabilitzador amb tub tremie ¦
+------------------------------------------------------------+ 
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot
el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar. 
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU" 
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat:
+--------------------------+
¦  Grandària   ¦ Contingut ¦
¦  màxima del  ¦ mínim de  ¦
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦
¦------------------------- ¦
¦      32      ¦    350    ¦
¦      25      ¦    370    ¦
¦      20      ¦    385    ¦
¦      16      ¦    400    ¦
+--------------------------+ 
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors: 
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 
Dosificacions de pastat: 
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat: 

- Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3
- Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 

- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs): 

- Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3
- Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3 

- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm 
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot
el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar. 
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball i
el corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà: 
- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 2

mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2.
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies.
- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït. 
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 kg/m3,
inclòs el ciment. 
Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3
Relació aigua/ciment:  <= 0,46 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm 
Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6% 
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i en
aquest cas, la proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en volum. 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En camions formigonera. 
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja
homogènia i sense haver iniciat l'adormiment. 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies
que puguin alterar la composició original. 
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 

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

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08). 
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU" 
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. 
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FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents: 
- Identificació del subministrador 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Data i hora de lliurament 
- Nom de la central de formigó 
- Identificació del peticionari 
- Quantitat de formigó subministrat 
- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim: 

- Resistència a la compressió 
- Tipus de consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE-08 

- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art.  39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim: 
- Contingut de ciment per m3 
- Relació aigua/ciment 
- Tipus, classe i marca del ciment 
- Contingut en addicions 
- Contingut en additius 
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 
- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té 

- Identificació del ciment, additius i addicions 
- Designació específica del lloc de subministrament 
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 
- Hora límit d'us del formigó 
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a cada
dosificació estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades fabricades a la
central. 2 provetes s'assajaran a compressió i les altres 2 a l'assaig de penetració d'aigua. 
Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó es
realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s'assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN 12390-3. No
seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de central certificada,  o es disposa de
suficient experiència en el seu ús. 
Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la norma EHE-08, es
realitzarà l'assaig de la fondària de penetració d'aigua sota pressió, segons UNE EN 12390-8. 
Inspeccions  no  periòdiques  a  la  planta  per  tenir  constància  que  es  fabrica  el  formigó  amb  la
dosificació correcte. 
Per  a  totes  les  amassades  es  durà  a  terme  el  corresponent  control  de  les  condicions  de
subministrament.  
Control  estadístic  de  la  resistència  (EHE-08):  Per  a  formigons  sense  distintiu  de  qualitat,  es
realitzaran lots de control de com a màxim: 
- Volum de formigonament:  <= 100 m3
- Elements o grups d'elements que treballen a compressió: 

- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de plantes <= 2 
- Elements o grups d'elements que treballen a flexió: 

- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de plantes <= 2 
- Massissos: 

- Temps de formigonament <= 1 setmana 
El  número  de  lots  no  serà  inferior  a  3.  Totes  les  pastades  d'un  lot  procediran  del  mateix
subministrador, i tindran la mateixa dosificació.  
En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors anteriors
multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia per al que s'ha efectuat el
reconeixement, conforme a l'article 81 de l'EHE-08.  
Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci abans del
subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es comprova determinant la mateixa en
totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la resistència característica real. 
Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que disposin d'un
distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s'utilitzin en: 
- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres
- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums inferiors a

6,00 metres 
Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi adoptat una
resistència de càlcul a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2. 

La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que es
vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o quan es
disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos. 
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 
Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà: 
- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es determinarà la

consistència (UNE 83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE 83305) i, si és el
cas, el contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350-7). 

Si  la  resistència  mitja  a  7  dies  resultés  superior  al  80%  de  l'especificada  a  28  dies,  i  no
s'haguessin obtingut resultats del contingut d'aire ocluït i de la consistència fora dels límits
establerts, es podrà procedir a la realització d'un tram de prova amb aquest formigó. En cas contrari,
s'haurà d'esperar als 28 dies i s'introduiran les modificacions necessàries en la dosificació, i es
repetiran els assaigs de resistència. 
Control de fabricació i recepció. 
- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó 
- Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la freqüència

indicada, els següents assaigs: 
- Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda: 

- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1) 
- Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8) 
- Terrossos d'argila (UNE 7133) 
- Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3) 
- Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2) 

- Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el subministrament: 
- Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2) 
- Substàncies perjudicials (EHE) 

- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric (UNE EN 933-1)
- Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies. 
- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura. 
- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida. 
- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda): 

- Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315)
- Consistència (UNE 83313)
- Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301) 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà d'amassades
diferents.
Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i l'altre per la
tarda. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del
plec. 
Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir dels
valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N pastades
controlades d'acord amb: 
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  <= 30 

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08:
N >= 1

- Altres casos:  N >= 3 
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 35 i <= 50 

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08:
N >= 1

- Altres casos:  N >= 4 
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 50 

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08:
N >= 2

- Altres casos:  N >= 6 
La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a control. Un cop
efectuats  els  assaigs,  s'ordenaran  els  valors  mitjos,  xi,  de  les  determinacions  de  resistència
obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades: x1 <= x2 <= ... <= xn 
En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut,
s'acceptarà quan xi >= fck. A més, es considerarà com un control d'identificació, per tant els
criteris d'acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinença del formigó del lot a
una producció molt controlada, amb una resistència certificada i estadísticament avaluada amb un
nivell de garantia molt exigent. 
Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si:
f(x) = x  K2rN   >= fck
on: 
- f(x) Funció d'acceptació
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- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades
- K2 Coeficient: 
Coeficient: 
- Número de pastades: 

- 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85
- 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67
- 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55
- 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43 

- rN: Valor del recorregut mostral definit com a:  rN = x (N)  x (1)
- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte 
Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d'obra o són
subministrats de forma contínua per la mateixa central de formigó preparat, en els que es controlen a
l'obra més de 36 pastades del mateix formigó, s'acceptarà si: f(x(1)) = x(1)  K3s35*  >= fck.
On:  s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades 
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó si la
mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval corresponent.
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui
compresa dins de la tolerància exigida.
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada. 
Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a la
resistència de la pastada que, un cop ordenades les N determinacions de menor a major, ocupa el lloc
n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el número de pastades a controlar és igual o inferior a 20,
fc,real serà el valor de la resistència de la pastada més baixa trobada a la sèrie. 
S'acceptarà quan: fc,real >= fck 
Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que: 
- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors
- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del subministrament
- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 
- Interpretació dels assaigs característics: 
Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 28 dies, i els
resultats del contingut d'aire ocluit i de la consistència es troben dins dels límits establerts, es
podrà iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent. En cas contrari, s'haurà d'esperar als
resultats a 28 dies i, en el seu cas, s'introduiran els ajustos necessaris a la dosificació, repetint-
se els assaigs característics. 
- Interpretació dels assaigs de control de resistència: 
- El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l'exigida. En altre cas: 

- Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre acceptar les
sancions  previstes  en  el  Plec  de  Prescripcions  Tècniques  Particulars,  o  sol·licitar  la
realització d'assaigs d'informació. Aquestes sancions no podran ser inferiors a l'aplicació d'una
penalització al preu unitari del lot, la quantia de la qual sigui igual al doble de la merma de
resistència, expressades ambdues en proporció.

- Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents assaigs
d'informació. 

- Assaigs d'informació: 
Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302) que
s'assajaran a tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservació dels testimonis durant
les 48 hores anteriors a l'assaig es realitzarà segons la norma UNE 83302.
El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el resultat mig
corresponent al tram de prova. El lot s'accepta si la resistència mitjana del lot és superior. En cas
d'incompliment, cal distingir tres casos: 

- Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes en el Plec
de Prescripcions Tècniques Particulars.

- Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres podrà aplicar les
sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o bé ordenar la demolició
del lot i la seva reconstrucció, a càrrec del Contractista.

- Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec del Contractista. 
Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari del
lot, la quantia del qual sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades ambdues en
proporció. 
La  resistència  de  cada  pastada  a  una  determinada  edat,  es  determinarà  com  a  mitjana  de  les
resistències de les provetes fabricades amb un formigó de la pastada en qüestió i assajades a l'edat
determinada. A partir de la mínima resistència obtinguda en qualsevol pastada del lot, es podrà
estimar la característica multiplicant aquella per un coeficient donat per la taula següent:
Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot): 
- 2 sèries:  0,88
- 3 sèries:  0,91
- 4 sèries:  0,93
- 5 sèries:  0,95

- 6 sèries:  0,96 
Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la fórmula de treball, es
rebutjarà el camió controlat. 
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B0 - MATERIALS BÀSICS

B0A - FERRETERIA

B0A1 - FILFERROS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0A14200.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Filferro d'acer 
- Filferro d'acer galvanitzat 
- Filferro d'acer plastificat 
- Filferro recuit 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de ser de secció constant i uniforme. 
Ha de complir les especificacions de la norma UNE 36722. 
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 
El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames, grans, rugositats
o esquerdes, no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials. 
La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions de les taules I i
II de l'UNE 37-506. 
Resisténcia a la tracció (UNE 37-504): 
- Qualitat G1 o G2:  1770 N/mm2
- Qualitat G3:  1570 N/mm2 
Adherència del recobriment (UNE 37-504):  Ha de complir 
Puresa del zinc (UNE 37-504):  >= 98,5% 
Toleràncies: 
- Diàmetre:  ± 2% diàmetre nominal 
FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT: 
Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment orgànic de PVC
aplicat per extrusió o sinterització. 
El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de l'UNE 36-732. 
La concentricitat i l'adherència del recobriment de PVC ha de complir les especificacions del article
6.5 UNE 36-732. 
Característiques del galvanitzat:  G-1B (UNE 37-506) 
Resistència a la tracció: 
- Qualitat recuit:  =< 600 N/mm2
- Qualitat dur:  > 600 N/mm2 
Toleràncies: 
- Diàmetre:  taula 1 UNE 36-732 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament:  En  rotlles.  A  l'embalatge  o  albarà  de  lliurament  hi  han  de  constar  les  dades
següents: 
- Identificació del fabricant o nom comercial
- Identificació del producte
- Diàmetre i llargària dels rotlles 
Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

FILFERRO D'ACER: 
* UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias. 
FILFERRO D'ACER GALVANITZAT: 
* UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. Designación de
calidades. Caracterisicas generales. 
* UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de suministro. 
FILFERRO PLASTIFICAT: 
* UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Recubrimientos orgánicos
sobre el alambre. Recubrimientos de poli(cloruro de vinilo). 
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B0 - MATERIALS BÀSICS

B0A - FERRETERIA

B0A3 - CLAUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0A31000.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Elements metàl·lics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o impactes. 
S'han considerat els elements següents: 
- Gafes de pala i punta 
- Claus d'impacte 
- Claus d'acer 
- Claus de coure 
- Claus d'acer galvanitzat 
- Tatxes d'acer 
Claus són tijes metàl·liques, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre. 
Tatxes són claus curts amb la cabota grossa i plana. 
Gafes de pala i punta són claus grans i plans amb la cabota formada al doblegar la tija, utilitzats
per a unir els bastiments amb les parets. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d'unir. 
Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular. 
Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17-033, UNE 17-034,
UNE 17-035 i UNE 17-036. 
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 
El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de tenir
taques ni d'altres imperfeccions superficials. 
Protecció de galvanitzat:  >= 275 g/m2 
Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5% 
Toleràncies dels claus i tatxes: 
- Llargària:  ± 1 D 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetats. 
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

No hi ha normativa d'obligat compliment per a les gafes de pala i punta. 
CLAUS I TATXES: 
UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas. 
UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas. 
UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha. 
UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica. 
UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida. 
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B0 - MATERIALS BÀSICS

B0A - FERRETERIA

B0A4 - VISOS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0A4U080.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Tijes cilíndriques o còniques, amb filet de secció triangular que dibuixa sobre la seva superfície una
hèlice contínua. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Visos galvanitzats
- Visos per a fusta o tac de PVC
- Visos per a conglomerats de fusta, de llautó
- Visos per a plaques de cartró-guix, cadmiats o galvanitzats 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El perfil de la rosca del vis ha d'estar en relació amb el seu diàmetre (UNE 17-008), i la llargària
de la rosca, en relació amb la seva llargària (UNE 17-051). 
La seva superfície ha de ser llisa, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes superficials.
Els fils de la rosca no han de tenir defectes de material ni empremtes d'eines. 
Cementació del vis:  > 0,1 mm 
ACABAT CADMIAT: 
El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni
imperfeccions superficials. 
ACABAT GALVANITZAT: 
El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni
imperfeccions superficials. 
Protecció de galvanitzat:  >= 275 g/m2 
Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5% 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetats. 
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

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

____________________________________________________________________________
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B0 - MATERIALS BÀSICS

B0A - FERRETERIA

B0A5 - CARGOLS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0A5AA00.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Tijes cilíndriques o còniques, amb filet de secció triangular que dibuixa sobre la seva superfície una
hèlice contínua. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Cargols autoroscants amb volandera
- Cargols taptite d'acer inoxidable 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El perfil de la rosca del vis ha d'estar en relació amb el seu diàmetre (UNE 17-008), i la llargària
de la rosca, en relació amb la seva llargària (UNE 17-051). 
La forma del perfil de la rosca ha de permetre que el cargol faci l'efecte d'una broca, fent a la
vegada el forat i la rosca. 
La seva superfície ha de ser llisa, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes superficials.
Els fils de la rosca no han de tenir defectes de material ni empremtes d'eines. 
ACABAT CADMIAT: 
El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni
imperfeccions superficials. 
ACABAT GALVANITZAT: 
El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni
imperfeccions superficials. 
Protecció de galvanitzat:  >= 275 g/m2 
Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5% 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetats. 
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

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

____________________________________________________________________________

 

 

B0 - MATERIALS BÀSICS

B0A - FERRETERIA

B0A6 - TACS I VISOS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0A62F90,B0A63H00.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Conjunt d'una peça per a encastar (tac) i un cargol o un vis. El sistema de subjecció del tac pot ser
per adherència química o per expansió produida per la deformació de la peça en ser comprimida pel
cargol. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Tac d'expansió de niló i vis d'acer
- Tac d'expansió d'acer, amb vis, volandera i femella del mateix material
- Fixació mecànica formada per una base metàl·lica cargolada, vis d'acer, beina de PVC, volanderes

d'estanquitat i tap de cautxú
- Tac químic format per una ampolla amb resina, cargol, volandera i femella 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport i als esforços que ha de suportar. 
Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar els
elements. 
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió. 
Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles. 
El perfil de la femella ha de ser segons el seu diàmetre (UNE 17-008). 
Cementació del vis:  > 0,1 mm 
TAC QUÍMIC: 
L'ampolla ha de ser de vidre i estanca. 
Ha de contenir un adhesiu de dos components: una resina de reacció i un enduridor d'aplicació en fred.
El cargol ha de ser d'acer zincat. Ha de dur una marca per tal de conèixer la seva profunditat d'ús.
El cap de l'extrem lliure ha de ser compatible amb l'adaptador de la perforadora. 
Diàmetre de l'ampolla:  14 mm 
Temps d'enduriment segons temperatura ambient:
> 20°C: 10 min
10°C - 20°C20 min
0°C - 10°C: 1 h 

- 5°C - 0°C: 5 h 
VOLANDERES: 
Diàmetre interior de la volandera: 
- Diàmetre del cargol 10 mm:  11 mm
- Diàmetre del cargol 11 mm:  13 mm 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessàries per a la seva
correcta col·locació en capses, on han de figurar: 
- Identificació del fabricant
- Diàmetres
- Llargàries
- Unitats
- Instruccions d'ús 
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

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

____________________________________________________________________________

 

 

B0 - MATERIALS BÀSICS

B0B - ACER I METALL EN PERFILS O BARRES

B0B2 - ACER EN BARRES CORRUGADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0B2A000.
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Acer per a armadures passives d'elements de formigó: 
S'han considerat els elements següents: 
- Barres corrugades 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió
Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També  en  aquest  cas,  es  procurarà  que  els  esmentats  materials  disposin  de  l'etiqueta  ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni fissures. 
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre
matèria perjudicial. 
Els  filferros  llisos  només  es  poden  utilitzar  com  elements  de  connexió  d'armadures  bàsiques
electrosoldades en gelosia. 
Les  barres  corrugades  han  de  tenir  al  menys  dues  files  de  corrugues  transversals,  uniformement
distribuïdes al llarg de tota la llargària. Dins de cada fila, les corrugues han d'estar uniformement
espaiades. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons
la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Diàmetre nominal:  s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080. 

- Diàmetres nominals <= 10,00 mm:  Variació en intervals de mig mm
- Diàmetres nominals > 10,00 mm:  Variació en unitats senceres de mm 

- Dimensions i geometria de les corrugues:  Ha de complir l'especificat en l'apartat 7.4.2 de la UNE-
EN 10080. 

- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080, en
relació amb el diàmetre nominal i l'àrea nominal de la secció transversal 

- Secció equivalent:  >= 95,5% Secció nominal 
- Aptitud al doblegat: 

- Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1):  No s'ha d'apreciar
trencaments o fissures

- Assaig doblegat  -desdoblegat amb  angle >=  90º (UNE-EN  10080, UNE-EN  ISO 15630-1):  No s'ha
d'apreciar trencaments o fissures 

Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080): 
- Tensió d'adherència: 

- D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2
- 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 D) N/mm2
- D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2 

- Tensió de última d'adherència: 
- D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2
- 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (12,74-0,19 D) N/mm2
- D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2 

- Composició química (% en massa): 
+---------------------------------------------------------+
¦          ¦  C   ¦  Ceq  ¦   S   ¦   P   ¦   Cu  ¦   N   ¦
¦          ¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦
¦Colada    ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦
¦Producte  ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦
+---------------------------------------------------------+
Ceq = Carboni equivalent
Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni equivalent
disminueix en un 0,02% en massa. 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 
BARRES I ROTLLES D'ACER CORRUGAT SOLDABLE: 
El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.1 de la UNE-EN 10080: 
- Descripció de la forma
- Referència a la norma EN
- Dimensions nominals
- Classe tècnica 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons
la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions de

l'apartat 7.4.2 de la norma UNE-EN 10080. 
- Característiques mecàniques de les barres: 

- Acer soldable (S) 
- Allargament total sota càrrega màxima: 

- Acer subministrat en barres:  >= 5,0%

- Acer subministrat en rotlles:  >= 7,5% 
- Acer soldable amb característiques especials de ductilitat (SD): 

- Allargament total sota càrrega màxima: 
- Acer subministrat en barres:  >= 7,5%
- Acer subministrat en rotlles:  >= 10,0% 

- Resistència a fatiga: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.d de l'EHE-08
- Deformació alternativa: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.e de l'EHE-08 

+----------------------------------------------------------+
¦Designació¦ Lím.elàstic ¦ Càrrega  ¦Allargament ¦ Relació ¦
¦          ¦     fy      ¦unitaria  ¦    al      ¦ fs/fy   ¦
¦          ¦             ¦trencament¦trencament  ¦         ¦
¦          ¦    N/mm2    ¦fs(N/mm2) ¦            ¦         ¦
¦----------¦-------------¦----------¦------------¦---------¦
¦ B 400 S  ¦  >= 400     ¦ >= 440   ¦  >= 14%    ¦ >= 1,05 ¦
¦ B 500 S  ¦  >= 500     ¦ >= 550   ¦  >= 12%    ¦ >= 1,05 ¦
¦ B 400 SD ¦  >= 400     ¦ >= 480   ¦  >= 20%    ¦ >= 1,20 ¦
¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦
¦ B 500 SD ¦  >= 500     ¦ >= 575   ¦  >= 16%    ¦ >= 1,15 ¦
¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦
+----------------------------------------------------------+ 
- Diàmetre nominal:  S'han d'ajustar a la sèrie següent (mm):  6  8  10  12  14  16  20  25  32 i 40

mm
- S'ha d'evitar utilitzar barres de diàmetre <= 6 mm, en el cas d'armadura muntada o elaborada amb

soldadura. 
Toleràncies: 
- Massa: 

- Diàmetre nominal > 8,0 mm:  ± 4,5% massa nominal
- Diàmetre nominal <= 8,0 mm:  ± 6% massa nominal 

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual
agressivitat de l'ambient. 
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència. 
Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en obra, s'ha
d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions superficials. 
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1% 

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

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08). 
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón armado.
Generalidades. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d'origen i la fàbrica i una altra que
identifica la classe tècnica (segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080),
aquesta marca s'ha de repetir a intervals <= 1,5 m 
Cada partida d'acer ha d'anar acompanyada d'una full de subministrament que com a mínim, ha de
contenir la informació següent: 
- Identificació del subministrador
- Número d'identificació de la certificació d'homologació d'adherència (apartat 32.2 EHE-08)
- Número de sèrie del full de subministrament
- Nom de la fàbrica
- Data d'entrega i nom del peticionari
- Quantitat d'acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d'acer
- Diàmetres subministrats
- Designació dels tipus d'acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080
- Forma de subministrament: barra o rotlle
- Identificació i lloc de subministrament
- Sistema d'identificació adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080
- Classe tècnica segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080
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- Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura 
El  fabricant  ha  de  facilitar  un  certificat  d'assaig  que  garanteixi  el  compliment  de  les
característiques anteriors, on s'ha d'incloure la informació següent: 
- Data d'emissió del certificat
- Certificat de l'assaig de doblegat-desdoblegat
- Certificat de l'assaig de doblegat simple
- Certificat de l'assaig de fatiga en acers tipus SD
- Certificat de l'assaig de deformació alternativa en acers tipus SD
- Certificat  d'homologació  d'adherència  en  el  cas  en  que  es  garanteixi  les  característiques

d'adherència mitjançant l'assaig de la biga 
- Marca comercial de l'acer
- Forma de subministrament: barra o rotlles 

OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Per a cada partida de subministrament que arribi a l'obra: 

- Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, segons article 32º
de la norma EHE-08.

- Inspecció visual del material i observació de les marques d'identificació. 
- Quan l'acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant la verificació

documental de que els valors declarats en els documents del marcatge permetin deduir el compliment
de les especificacions contemplades en el projecte i a l'article 32 de l'EHE-08. 

Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l'elaboració d'armadures per a
formigó armat, hauran de ser conformes a l'EHE-08 i a l'UNE-EN 10080. La demostració d'aquesta
conformitat es podrà efectuar mitjançant: 

- La possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a l'article 81 de l'EHE-
08 

- La realització d'assaigs de comprovació durant la recepció. Es farà en funció de la quantitat
d'acer subministrat: 
- Subministrament < 300 t: 

- Es  dividirà  el  subministrament  en  lots  de  com  a  màxim  40  t  que  siguin  del  mateix
subministrador, fabricant, designació i sèrie, i es prendran 2 provetes on es realitzaran
els següents assaigs: 

- Comprovació de la secció equivalent
- Comprovació de les característiques geomètriques
- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple 
- A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada diàmetre, el tipus d'acer utilitzat

i el seu fabricant, el límit elàstic, la càrrega de ruptura, l'allargament de ruptura, i
l'allargament sota càrrega màxima. 

- Subministrament >= 300 t: 
- Es prendran 4 provetes per a la comprovació de les característiques mecàniques del cas

anterior.
- Alternativament, el Subministrador podrà optar per facilitar un certificat de traçabilitat,

signat  per  persona  física,  on  es  declarin  els  fabricants  i  les  colades  de  cada
subministrament. A més, facilitarà una còpia del certificat del control de producció del
fabricant, on es recullin els resultats dels assaigs mecànics i químics de cada colada. En
aquest cas,  s'efectuaran assaigs  de contrast  de traçabilitat  de colada,  mitjançant la
determinació de les característiques químiques sobre 1 de cada quatre lots, realitzant com
a mínim 5 assaigs.

- La composició química podrà presentar les variacions següents respecte el certificat de
control de producció per a ser acceptada:

- %Cassaig = %Ccertificat:  ±0,03
- %Ceq assaig = %Ceq certificat:  ±0,03
- %Passaig = %Pcertificat:  ±0,008
- %Sassaig = %Scertificat:  ±0,008
- %Nassaig = %Ncertificat:  ±0,002
- Un cop comprovada la traçabilitat de la colada, es farà la divisió en lots de com a mínim

15 barres. Par a cada lot, s'assajaran 2 provetes sobre les que es faran els següents
assaigs: 

- Comprovació de la secció equivalent
- Comprovació de les característiques geomètriques
- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple
- Comprovació  del  límit  elàstic,  la  càrrega  de  ruptura,  la  relació  entre  ells,  i

l'allargament de ruptura 
- En el cas d'estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l'acer es podrà demostrar mitjançant

la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat, que compleixin amb
l'article 38.10, i realitzat en un laboratori acreditat 

- En el cas d'estructures situades en zona sísmica, el comportament de l'acer es podrà demostrar
mitjançant  la  presentació  d'un  informe  d'assaigs,  de  com  a  màxim  un  any  d'antiguitat,  que
compleixin amb l'article 32º, i realitzat en un laboratori acreditat. 

- Comprovacions  experimentals  de  les  armadures  elaborades  durant  el  subministrament  o  la  seva
fabricació en obra: 

- El  control  experimental  de  les  armadures  elaborades  comprendrà  la  comprovació  de  les
característiques mecàniques, les d'adherència, i les de les seves dimensions geomètriques, així
com les característiques en cas de realitzar soldadura resistent. 

- En  cas  de  disposar  d'un  distintiu  de  qualitat  oficialment  reconegut,  la  DF  podrà  eximir  la
realització de les comprovacions experimentals.

- Es definirà com a lot de control experimental quan es compleixi: 
- Pes del lot <= 30 t
- Les armadures fabricades a central aliena a l'obra, hauran de ser subministrades en remeses

consecutives des de la mateixa instal·lació de ferralla
- Si es fabriquen a obra, les que s'hagin produït en un període d'1 mes
- Estar fabricades amb el mateix tipus d'acer i forma de producte 

Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats. 
- Comprovació de la conformitat de les característiques mecàniques: 

- Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzarà l'assaig a tracció sobre 2
provetes per a cada mostra corresponent a un diàmetre de cada sèrie. Si l'acer estigués en
possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs
sobre una única proveta. En el cas que no s'hagin utilitzat processos de redreçat, es podrà
eximir la realització d'aquest assaigs.

- Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres per lot, corresponents a
les combinacions de diàmetres més representatius del procés de soldadura, realitzant-se: assaigs
de tracció sobre 2 provetes dels diàmetres més petits de cada mostra, i assaigs de doblat simple,
o el de doblat desdoblat, sobre 2 provetes dels diàmetres més grans. Si l'acer estigués en
possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs
sobre una única proveta. 

- Comprovació de la conformitat de les característiques d'adherència: 
-   Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cada un dels diàmetres que formin part del lot d'acer

redreçat, i es determinaran les característiques geomètriques. En el cas que l'acer disposi  d'un
certificat de les característiques d'adherència segons l'annex C de l'UNE EN 10080, només caldrà
determinar l'altura de la corruga. 

- Comprovació de la conformitat de les característiques geomètriques: 
Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una inspecció per determinar la correspondència dels
diàmetres  de  les  armadures  i  el  tipus  d'acer  entre  el  indicat  en  el  projecte  i  la  fulla  de
subministrament. A més es revisarà que l'alineació dels seus elements rectes, les seves dimensions, i
els diàmetres de doblat, no presentin desviacions observables a simple vista en els trams rectes, i
que els diàmetres de doblat i les desviacions geomètriques respecte a les formes d'especejament del
projecte són conformes amb les toleràncies establertes en el mateix, o conformes a l'annex 11 de
l'EHE-08. 
- Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent: 
-   Si s'utilitza una soldadura resistent per a l'elaboració de l'armat a fàbrica, la DF haurà de

demanar les evidències documentals de que el procés està en possessió d'un distintiu de qualitat
oficialment reconegut. Si l'elaboració de l'armat es fa a obra, la DF permetrà la realització de la
soldadura resistent només en el cas que es faci un control d'execució intens.

-   A més, la DF haurà de disposar la realització d'una sèrie de comprovacions experimentals de la
conformitat del procés, en funció del tipus de soldadura, d'acord amb 7.2 de l'UNE 36832. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d'acord a la norma UNE 36-092 i a
l'EHE-08. El control plantejat es realitzarà abans de començar el formigonat de les estructures, en el
cas de material sense marca de qualitat, o abans de la posta en servei en el cas de que disposi de
l'esmentada marca de qualitat de producte. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
S'acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreçat, les característiques mecàniques de l'armadura
presentin  resultats  conformes  als  marges  definits  a  l'EHE-08  (art.  32.2).  En  el  cas  d'altres
processos, s'acceptarà el lot quan els assaigs de tracció i doblat compleixin amb les especificacions
establertes.
En cas de no complir-se alguna especificació, s'efectuarà una nova presa de mostres del mateix lot. Si
es tornés a produir un incompliment d'alguna especificació, es rebutjaria el lot. 
En el cas de l'acer subministrat en barra, i respecte a les característiques d'adherència, s'acceptarà
el lot si es compleixen les especificacions definides a l'art. 32.2 de l'EHE-08. En cas contrari, es
tornarà a fer una presa de mostres del mateix lot, i si es tornés a donar un incompliment d'alguna
especificació, es rebutjarà el lot sencer. 
La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau d'oxidació excessiu que pugui afectar a les seves
condicions d'adherència. Es considerarà oxidació excessiva quan mitjançant un raspallat amb pues
metàl·liques, es determini una pèrdua de pes de la barra proveta superior al 1%. S'haurà de comprovar
que un cop eliminat l'òxid, l'altura de la corruga compleix amb els límits establerts a l'art. 32.2 de
l'EHE-08. 
En el cas de produir-se un incompliment en les característiques geomètriques, es rebutjarà l'armadura
que presenti defectes, i es procedirà al repàs de tota la remesa. Si les comprovacions resulten
satisfactòries, s'acceptarà la remesa, prèvia substitució de l'armadura defectuosa. En cas contrari,
es rebutjarà tota la remesa. 
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B0 - MATERIALS BÀSICS

B0C - PLAQUES, PLANXES I TAULERS

B0C5 - PLAQUES SANDVITX

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0C5C625.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Safates i remats fets amb pannell composat de dues planxes planes d'alumini i un nucli central de
polietilè, tallat a mida i conformat. 
S'han considerat els següents gruixos dels pannells: 
- 3, 4 i 5 mm de gruix 
S'han considerat els següents acabats del pannells: 
- Lacat a una cara i anoditzat l'altre
- Lacat a les dues cares
- Anoditzat a les dues cares 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició química dels panells i
dels seus acabats d'acord amb la normativa vigent. 
Les seves cares han de ser planes i llises. 
No ha de tenir defectes superficials, com ara cops, bonys, ratlles o defectes de l'acabat superficial.
El color ha de ser uniforme i estable. Ha de coincidir amb el que indiqui la DT, o en el seu defecte
el que triï la DF. 
Ha de tenir la forma i mides indicades a la DT. 
Els plecs han d'estar fets fressant la cara interior del pannell, sense alterar la planxa exterior, i
plegant el conjunt, d'acord amb les instruccions del fabricant dels pannells. 
Reacció al foc:  M 1 
Gruix de les xapes d'alumini:  >= 0,5 mm 
Toleràncies: 
- Gruix :  + 0,2 mm (lacats i anoditzats),   - 0,4 mm (anoditzats) 
- Amplària i llargària:  + 2 mm,   - 0 mm 
ACABATS D'ALUMINI ANODITZAT: 
Han  d'estar  protegides  superficialment  amb  una  capa  d'òxid  d'alumini,  segellada  posteriorment.
Anodització dels perfils (UNE 38-010): 
- Elements de qualitat 1:  >= 25 micres
- Elements de qualitat 2:  >= 20 micres
- Elements de qualitat 3:  >= 15 micres 
Qualitat mitjana total del segellat (mètode de les gotes colorants UNE 38-017):  <= 2 
ELEMENTS D'ALUMINI LACAT: 
Han d'estar protegits superficialment amb una capa de lacat, obtinguda per algun dels procediments
següents: 
- Vernís humit: Amb vernís de poliuretà o de resines acríliques
- Recobriment amb pols: De poliuretà, de polièster o acrílica 
Lacat del perfil:  >= 60 micres 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Embalades en paquets protegits amb fusta, de manera que no s'alterin les seves
característiques. 
Les safates i remats s'han de subministrar tallades i conformades a mida, del taller, diferenciades
per tipus de perfil i acabats. 
Les cares vistes han de portar una làmina de protecció. 
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, el
fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats higrotèrmiques següents, d'acord
amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1: 
- Conductivitat tèrmica (W/mK) 
- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua 

Emmagatzematge:  als  seus  embalatges,  col·locats  lleugerament  inclinats  per  que  permetin  evacuar
l'aigua, sense contacte amb el sòl, en llocs protegits d'impactes, de l'intempèrie i de la humitat i
ventilats. 

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

*  UNE  38010:1991  Anodización del aluminio y sus aleaciones. Especificaciones generales para los
recubrimientos anodicos sobre aluminio. 
*  UNE  48286-1:1996  EX  Recubrimientos  para  el  aluminio  empleado  en  arquitectura.  Parte  1:
Recubrimientos obtenidos con pinturas en polvo. 
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B0 - MATERIALS BÀSICS

B0C - PLAQUES, PLANXES I TAULERS

B0CH - PLANXES D'ACER

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0CHS163,B0CHS76K,B0CHS333,B0CHS233.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Planxa d'acer, plana o conformada, obtinguda a partir d'una banda d'acer de qualitat industrial,
galvanitzada en continu, amb un recobriment mínim Z 275, segons UNE 36-130, i amb acabat prelacat a
les dues cares, si es el cas. 
S'han considerat els tipus de planxa següents: 
- Planxa nervada d'acer galvanitzat
- Planxa nervada d'acer prelacat
- Planxa gofrada d'acer galvanitzat, plegada per a fer esglaons 
- Planxa grecada d'acer galvanitzat 
- Planxa grecada d'acer prelacat 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició química de l'acer, que ha
de complir les determinacions de la norma UNE-EN 10025-2. 
Ha de tenir el moment d'inèrcia, el moment resistent, gruix i tipus de nervat o grecat indicats a la
DT, i si alguna dada no està indicada, el valor haurà de ser suficient per a resistir sense superar
les deformacions màximes admissibles, els esforços als que es veurà sotmesa. 
No  ha  de  tenir  defectes  superficials,  com  és  ara  cops,  bonys,  ratlles  o  defectes  de  l'acabat
superficial. 
El color ha de ser uniforme, i si l'acabat és plastificat o prelacat, ha de coincidir amb l'indicat a
la DT o el triat per la DF. 
Si la planxa és gofrada, la forma i dimensions del grabat ha de ser l'indicat a la DT. 
Tipus d'acer:  S235JR 
Toleràncies: 
- Amplària de muntatge 

- Amplària nominal =< 700 mm: + 4 mm, - 0 mm
- Amplària nominal > 700 mm: + 5 mm, - 0 mm 

- Llargària de la planxa: + 3%, - 0% 
- Gruix de la planxa: 

- Gruix nominal =< 0,8 mm: ± 0,10 mm
- Gruix nominal > 0,8 mm: ± 0,15 mm 

- Mòdul resistent i moment d'inèrcia: + 5%, - 0% 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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Subministrament: Embalades en paquets protegits amb fusta, de manera que no s'alterin les seves
característiques. 
Les planxes s'han de subministrar tallades a mida, del taller, diferenciades per tipus de perfil i
acabats. 
Emmagatzematge:  als  seus  embalatges,  col·locats  lleugerament  inclinats  per  que  permetin  evacuar
l'aigua, en llocs protegits d'impactes. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* UNE 36130:1991 Bandas (chapas y bobinas), de acero bajo en carbono, galvanizadas en continuo por
inmersión en caliente para conformación en frio. Condiciones técnicas de suministro. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
Inspecció visual del material a la seva recepció. 
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi a

l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment
del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un
laboratori acreditat: 
- Tipus d'acer, segons CTE DB SE-A. 
- Característiques del recobriment, segons UNE 36-130 
- Característiques mecàniques: 

- Resistència a la tracció
- Allargament mínim
- Duresa Brinell 

- Característiques geomètriques: 
- Gruix
- Llargària
- Amplària 

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es
realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista. 
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda a un
país de l'UE, es pot prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes
de procediment corresponents. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del
fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del Contractista. 
Els resultats  dels assaigs  sobre totes  les peces  de les  mostres han  de complir  les condicions
especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a càrrec del contractista, sobre el
doble número de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts sobre totes
les peces resultin satisfactoris. 
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B0 - MATERIALS BÀSICS

B0C - PLAQUES, PLANXES I TAULERS

B0CU - TAULERS DE FUSTA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0CU5820.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Taulers derivats de la fusta. 
S'han considerat els elements següents: 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
No ha de tenir defectes superficials. 
El fabricant ha de garantir que les característiques dels taulers compleixen amb les especificacions
del projecte, de la pròpia documentació tècnica del fabricant, i de la normativa tècnica que regula el
producte. 
Toleràncies: 
- El fabricant garantirà que per a cada tipus de tauler es compleixen les toleràncies dimensionals,

de forma, contingut d'humitat, contingut en formaldehid indicat a les taules 1, 2 i 3 de la UNE-EN
622-1 

TAULER AMB ACABAT XAPAT: 
Ha d'estar xapat amb fullola de la fusta corresponent a totes les cares vistes. 
La fullola no ha de tenir punts desencolats o bufats. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: de manera que garanteixi la protecció dels taulers i amb la indicació dels tipus
subministrats. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb
el terra. S'ha d'evitar un emmagatzematge prolongat a l'obra. 

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

UNE-EN 309:2006 Tableros de partículas. Definición y clasificación. 
UNE-EN 312:2004 Tableros de partículas. Especificaciones. 
UNE-EN 633:1995 Tableros de partículas aglomeradas con cemento. Definición y clasificación. 
UNE-EN  13986:2006  Tableros  derivados  de  la  madera  para  utilización  en  la  construcción.
Características, evaluación de la conformidad y marcado. 
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B0 - MATERIALS BÀSICS

B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

B0D2 - TAULONS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0D21030.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. 
Es  poden  admetre  esquerdes  superficials  produïdes  per  la  dessecació  que  no  afectin  les
característiques de la fusta. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
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Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 
Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 
Toleràncies: 
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Amplària nominal:  ± 2 mm 
+----------------------------------------+
¦  Classe  ¦    Gruix nominal (mm)       ¦
¦          ¦-----------------------------¦
¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦
¦          ¦-----------------------------¦
¦          ¦      Tolerància (mm)        ¦
¦----------------------------------------¦
¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,-3  ¦
¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,-2  ¦
¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦
+----------------------------------------+ 
- Fletxa:  ± 5 mm/m 
- Torsió:  ± 2° 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb
el terra. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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B0 - MATERIALS BÀSICS

B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

B0D3 - LLATES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0D31000.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Llata de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 

No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. 
Es  poden  admetre  esquerdes  superficials  produïdes  per  la  dessecació  que  no  afectin  les
característiques de la fusta. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 
Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 
Toleràncies: 
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Amplària nominal:  ± 2 mm 
+----------------------------------------+
¦  Classe  ¦    Gruix nominal (mm)       ¦
¦          ¦-----------------------------¦
¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦
¦          ¦-----------------------------¦
¦          ¦      Tolerància (mm)        ¦
¦----------------------------------------¦
¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,-3  ¦
¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,-2  ¦
¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦
+----------------------------------------+ 
- Fletxa:  ± 5 mm/m 
- Torsió:  ± 2° 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb
el terra. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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B0 - MATERIALS BÀSICS

B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

B0D6 - PUNTALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0D625A0.
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Peces cilíndriques estretes i llargues per a apuntalaments. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Puntal rodó de fusta 
- Puntal metàl·lic telescòpic 
PUNTAL DE FUSTA: 
Puntal de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. 
Es  poden  admetre  esquerdes  superficials  produïdes  per  la  dessecació  que  no  afectin  les
característiques de la fusta. 
No ha de tenir d'altres desperfectes que els ocasionats pel nombre màxim d'usos. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 
Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 
Toleràncies: 
- Diàmetre:  ± 2 mm 
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Fletxa:  ± 5 mm/m 
PUNTAL METÀL·LIC: 
Puntal metàl·lic amb mecanisme de regulació i fixació de la seva alçària. 
La base i el cap del puntal cal que estiguin fets de platina plana i amb forats per a poder-lo clavar
si cal. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
Resistència mínima a la compressió segons l'alçària de muntatge:
+--------------------------------------------------------------+
¦                ¦         Llargària del puntal                ¦
¦Alçària muntatge¦---------------------------------------------¦
¦                ¦  3 m  ¦  3,5 m  ¦  4 m  ¦  4,5 m  ¦   5 m   ¦
¦----------------¦-------¦---------¦-------¦---------¦---------¦
¦        2 m     ¦ 1,8 T ¦  1,8 T  ¦ 2,5 T ¦    -    ¦    -    ¦
¦      2,5 m     ¦ 1,4 T ¦  1,4 T  ¦ 2,0 T ¦    -    ¦    -    ¦
¦        3 m     ¦   1 T ¦    1 T  ¦ 1,6 T ¦    -    ¦    -    ¦
¦      3,5 m     ¦   -   ¦  0,9 T  ¦ 1,4 T ¦  1,43 T ¦  1,43 T ¦
¦      4,0 m     ¦   -   ¦    -    ¦ 1,1 T ¦  1,2  T ¦  1,2  T ¦
¦      4,5 m     ¦   -   ¦    -    ¦   -   ¦  0,87 T ¦  0,87 T ¦
¦        5 m     ¦   -   ¦    -    ¦   -   ¦    -    ¦  0,69 T ¦
+--------------------------------------------------------------+ 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb
el terra. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

____________________________________________________________________________

 

 

B0 - MATERIALS BÀSICS

B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

B0D7 - TAULERS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0D71130.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Taulers encofrats. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Tauler de fusta 
- Tauler aglomerat de fusta 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
Toleràncies: 
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Amplària nominal:  ± 2 mm 
- Gruix:  ± 0,3 mm 
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 
- Angles:  ± 1° 
TAULERS DE FUSTA: 
Tauler de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. 
Es  poden  admetre  esquerdes  superficials  produïdes  per  la  dessecació  que  no  afectin  les
característiques de la fusta. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 
Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 
TAULERS D'AGLOMERAT DE FUSTA: 
Tauler de fibres lignocel·lulòsiques aglomerades en sec per mitjà de resines sintètiques i premsat en
calent. 
Ha d'estar fregat amb paper de vidre per ambdues cares. 
No ha de tenir defectes superficials. 
Pes específic:  >= 6,5 kN/m3 
Mòdul d'elasticitat: 
- Mínim:  2100 N/mm2
- Mitjà:  2500 N/mm2 
Humitat del tauler (UNE 56710):  >= 7%, <= 10% 
Inflament en: 
- Gruix:  <= 3%
- Llargària:  <= 0,3%
- Absorció d'aigua:  <= 6% 
Resistència a la tracció perpendicular a les cares:  >= 0,6 N/mm2 
Resistència a l'arrencada de cargols: 



Projecte Bàsic i d'Execució

Projecte de Rehabilitació de la coberta del MERCAT MUNICIPAL de CANET DE MAR

client: Ajuntament de Canet de Mar

pàg.100 de 206 18 de maig de 2018

- A la cara:  >= 1,40 kN
- Al cantell:  >= 1,15 kN 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb
el terra. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

____________________________________________________________________________

 

 

B0 - MATERIALS BÀSICS

B0F - MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA

B0F1 - MAONS CERÀMICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0F1E2A1.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Peces  d'argila  cuita  utilitzades  en  el  ram  de  paleta  (façanes  vistes  o  revestides,  estructures
portants i no portants, murs i divisòries interiors, tant a edificació com a enginyeria civil) 
S'han considerat els tipus següents: 
En funció de la densitat aparent: 
- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides
- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent  més gran

de 1000 kg/m3 
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió: 
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de no

assolir-se inferior al 5%.
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la categoria

I. 
En funció del volum i disposició de forats: 
- Peces massisses
- Peces calades
- Peces alleugerides
- Peces foradades 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma. 
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes. 
Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de color en
el maó i en el conjunt de les remeses ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF. 
La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en els
envanets i parets de la peça durant la seva manipulació o col·locació. 
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat i un
color uniforme en fracturar-se. 
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l'ordre de llarg,
ample i alt. 
Volum de forats: 
- Massís:  <= 25%
- Calat:  <= 45%
- Alleugerit:  <= 55%

- Foradat:  <= 70% 
Volum de cada forat:  <= 12,5% 
Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total): 
- Massís:  >= 37,5%
- Calat:  >= 30%
- Alleugerit:  >= 20% 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons
la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals: 
- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat pel fabricant, amb

indicació de categoria I o II 
- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat pel fabricant 
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  <= valor declarat pel fabricant, amb indicació

de la seva categoria 
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències davant el foc: 
- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials orgànics

distribuïts de forma homogènia: 
- Peces amb <= 1,0%:  A1
- Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1) 

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques: 
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat pel fabricant, amb indicació de la

categoria
- Forma de la peça (UNE-EN 771-1)
- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN 772-3) 
- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13): 
- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels

límits següents en funció de la categoria. 
- D1:  <= 10%
- D2:  <= 5%
- Dm:  <= desviació declarada pel fabricant en % 

Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1: 
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745) 
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745) 
Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu sobre
aigua en ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més de 10% si el maó és
per a revestir i un 5% si es de cara vista, ni han de provocar més escrostonaments dels admesos un cop
s'hagi submergit en aigua un temps mínim de 24 h. 
PECES LD: 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons
la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials: 
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 

- Durabilitat (resistència gel/desgel) 
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals: 
- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets exteriors < a 12 mm

que hagin d'anar revestides amb un lliscat: 
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19) 

- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar

dins dels límits especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria 
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques: 
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  <= 1000 kg/m3 
PECES HD: 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons
la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials: 
- Durabilitat (resistència gel/desgel):  Indicació de la categoria en funció del grau d'exposició 
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals: 
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19) 
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 

- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar
dins dels límits especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria 

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques: 
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  >= 1000 kg/m3 
Característiques essencials en peces per a ús en cara vista o en barreres anticapil·laritat: 
- Absorció d'aigua:  <= valor declarat pel fabricant 

- Cara vista (UNE-EN 771-1)
- Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7) 

Característiques complementàries: 
- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) :  <= valor declarat pel fabricant 



Projecte Bàsic i d'Execució

Projecte de Rehabilitació de la coberta del MERCAT MUNICIPAL de CANET DE MAR

client: Ajuntament de Canet de Mar

pàg.101 de 206 18 de maig de 2018

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica. 
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres que
continguin  solucions  salines,  ni  amb  productes  que  puguin  modificar  les  seves  característiques
(cendres, fertilitzants, greixos, etc.). 

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

UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla
cocida. 
UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de
arcilla cocida. 
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. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Si el  material ha  de ser  component del  full principal  del tancament  exterior d'un  edifici, el
fabricant ha de declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en
l'apartat 4.1 del DB HS 1: 
- Absorció d'aigua per capil·laritat
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min)
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3) 
El  subministrador  ha  de  posar  a  disposició  de  la  DF  en  el  cas  que  aquesta  ho  sol·liciti,  la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resistència a
compressió declarada amb una probabilitat d'error inferior o igual al 5%. Es pot determinar amb el
valor mitjà o amb el valor característic: 
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions
 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una resistència a
compressió declarada amb una probabilitat d'error superior al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà
o amb el valor característic: 
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1) 
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i

1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent
informació: 
- Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+)
- Marca del fabricant i lloc d'origen
- Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE.
- Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas 
- Referència a la norma EN 771-1
- Descripció de producte: nom generic, material, dimensions, .. i ús al que va destinat.
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN 771-1 

OPERACIONS DE CONTROL: 
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents
amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE. 
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de
garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o
autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui
pertinent. 
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant
disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent 
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un
país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de
les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els
resultats  dels  assaigs  corresponents  al  subministrament  rebut.  En  qualsevol  cas,  la  DF  podrà
sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 
Les peces de categoria I tindran una resistència declarada. El fabricant aportarà la documentació que
acrediti que el valor declarat de la resistència a compressió s'obtingui segons estableix l'UNE-EN
771-3 i assajades segons l'UNE-EN 772-1, i l'existència d'un pla de control de producció industrial
que doni garanties. 

Les peces de categoria II tindran una resistència a compressió declarada igual al valor mig obtingut
en assaig segons UNE-EN 772-1, tot i que el nivell de confiança pot resultar inferior al 95%. 
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents: 
- Abans  de  començar  l'obra  de  cada  45000  unitats  que  arribin  a  l'obra,  s'ha  de  determinar  la

resistència a la compressió d'una mostra de 6 maons, segons la norma UNE-EN 772-1. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en
cada assaig. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del
fabricant,  es  realitzarà  una  sèrie  completa  d'assaigs  sobre  el  material  rebut  a  càrrec  del
Contractista. 
En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les
condicions especificades. 
En el cas de la resistència a compressió, el valor a comparar amb l'especificació s'obtindrà amb la
fórmula: Rck = Rc - 1,64 s, essent: 
- s: Desviació típica (n-1), s ^2 = (Rci  Rc) ^2/(n-1)
- Rc:  Valor mig de les resistències de les provetes
- Rci:  Valor de resistència de cada proveta
- n:  Nombre de provetes assajades 
En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el doble numero de
mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin conformes a les
especificacions exigides. 
- En element estructural incloure la verificació: 

- En el cas de l'assaig de massa, es prendrà com a resultat el valor mig de les 6 determinacions
realitzades. 

 

____________________________________________________________________________

 

 

B5 - MATERIALS PER A COBERTES

B5Z - MATERIALS ESPECIALS PER A COBERTES

B5ZH - CANALS EXTERIORS, BONERES I REIXES DE DESGUÀS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B5ZHU002,B5ZHU001.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Materials per a la formació d'elements que tenen com a finalitat la conducció i evacuació de l'aigua
de coberta. 
S'han considerat els elements següents: 
- Maniguet de goma termoplàstica per a connectar al baixant 
- Reixa per a desguàs feta amb platina d'acer galvanitzat en calent, per immersió 
- Canal exterior format amb planxa de zinc, coure o alumini, de 0,6 a 0,82 mm de gruix i 65 cm de

desenvolupament com a màxim, obtinguda per un procés de laminatge 
- Canal exterior de planxa d'acer galvanitzat d'1 mm de gruix i 65 cm de desenvolupament com a màxim,

obtinguda per laminat en fred i sotmesa a un procés de galvanitzat en calent, per procés d'immersió
contínua amb accessoris i peces de muntatge 

- Canal exterior de PVC rígid, extruït, sense plastificants, amb accessoris i peces de muntatge 
- Ganxo i suport per a fixació de canals, fets amb pletina d'acer galvanitzat en calent per immersió 
- Ganxo i suport per a fixació de canals, fets amb PVC rígit sense plastificants 
GANXO I SUPORT PER A CANAL: 
Ha de tenir una superfície llisa i uniforme. 
El diàmetre interior ha de ser l'adequat per a la canal que ha de suportar. 
PEÇA DE PLANXA: 
La superfície ha de ser llisa i plana. 
Les arestes han de ser rectes i escairades. 
El gruix de la planxa ha de ser constant. 
No ha de tenir cops, senyals de corrosió, doblecs ni altres deformacions o defectes superficials. 
La planxa de zinc o coure ha de tenir una fractura brillant. 
Els extrems de la canal exterior han d'estar tallats perpendicularment a l'eix longitudinal. 
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Toleràncies: 
- Desenvolupament:  ± 3 mm 
- Gruix: 

- Planxa de zinc:  ± 0,03 mm
- Planxa d'acer galvanitzat:  ± 0,11 mm 

- Dimensions:  ± 1 mm 
PEÇA DE PLANXA DE ZINC: 
Contingut de zinc (UNE 37-301):  99,95% 
Llargària:  200 - 300 cm 
Toleràncies: 
- Impureses (UNE 37-301):  Ha de complir 
- Llargària:  ± 5 mm 
PECES D'ACER GALVANITZAT: 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície. 
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
Protecció de galvanització (Sendzimir):  >= 360 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5% 
GANXO I SUPORT D'ACER GALVANITZAT: 
Gruix platina:  >= 30,5 mm 
Radis de plegatge (UNE 36-570):  Ha de complir 
Tipus d'acer:  S235JR 
BONERA I GANXO I SUPORT DE PVC RÍGID: 
Ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície. 
No ha de tenir rebaves, fissures, grans ni d'altres defectes superficials. 
Densitat (UNE 53-020):  1,35 - 1,46 g/cm3 
Resistència a la tracció (UNE 53-114):  >= 50 N/mm2 
Allargament fins al trencament (UNE 53-114):  >= 80% 
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-118):  >= 79°C 
Comportament amb la calor. Variació longitudinal (UNE 53-114):  <= 5% 
Resistència a la flama (UNE-EN 60707):  Autoextingible 
Resistència a l'impacte a 20°C (UNE 53-114):  <= 10% 
Resistència al xoc tèrmic (UNE 53-114):  1500 cicles 
Estanquitat a l'aire i a l'aigua (UNE 53-114):  Ha de complir 
Resistència als productes químics (DIN 16929):  Ha de complir 
CANAL EXTERIOR D'ACER GALVANITZAT: 
Ha de tenir, segons la norma UNE-EN 612, les següents parts principals: 
- Motllura: perfil parcialment circular o rectangular situat a la part superior del frontal de la

canal
- Frontal: part de la canal que es troba més allunyada de l'edifici
- Fons: part inferior del perfil de la canal
- Part posterior: part de la canal més propera a l'edifici 
La planxa utilitzada per al conformat a taller de la canal, ha de ser d'acer de designació D X 51 D. 
Ha d'estar protegida mitjançant galvanització per immersió en calent. 
Recobriment de zinc: 
- Massa de recobriment total en ambdós costats:  >= 275 g/m2
- Gruix a cada costat:  >= 20 µm 
Dimensions de la canal segons UNE-EN 612: 
- Diàmetre de la motllura: 

- Desenvolupament de la planxa <= 200 mm: 
- Canal classe X:  >= 16 mm
- Canal classe Y:  >= 14 mm 

- Desenvolupament > 200 mm i <=250 mm: 
- Canal classe X:  >= 16 mm
- Canal classe Y:  >= 14 mm 

- Desenvolupament > 250 mm i <=333 mm: 
- Canal classe X:  >= 18 mm
- Canal classe Y:  >= 14 mm 

- Desenvolupament > 333 mm i <=400 mm: 
- Canal classe X:  >= 20 mm
- Canal classe Y:  >= 18 mm 

- Desenvolupament > 400 mm: 
- Canal classe X:  >= 20 mm
- Canal classe Y:  >= 20 mm 

- Alçària del frontal: 
- Desenvolupament de la planxa <= 200 mm:  >= 40 mm
- Desenvolupament > 200 mm i <=250 mm:  >= 50 mm
- Desenvolupament > 250 mm i <=333 mm:  >= 55 mm
- Desenvolupament > 333 mm i <=400 mm:  >= 65 mm
- Desenvolupament > 400 mm:  >= 75 mm 

- Suma del diàmetre de la motllura i de l'alçària del frontal: 
- Desenvolupament de la planxa <= 200 mm:  >= 70 mm

- Desenvolupament > 200 mm i <=250 mm:  >= 75 mm
- Desenvolupament > 250 mm i <=333 mm:  >= 75 mm
- Desenvolupament > 333 mm i <=400 mm:  >= 90 mm
- Desenvolupament > 400 mm:  >= 100 mm 

- Gruix de la planxa d'acer galvanitzat: 
- Desenvolupament de la planxa <= 250 mm:  >= 0,6 mm
- Desenvolupament > 250 mm i <=333 mm:  >= 0,6 mm
- Desenvolupament > 333 mm:  >= 0,7 mm 

Toleràncies: 
- Desenvolupament:  ± 2 mm 
- Alçària del frontal:  ± 2 mm
- Amplària exterior del fons:  + 0 mm, - 2 mm
- Alçària de la part posterior:  ± 2 mm
- Diàmetre de la motllura:  + 2 mm, - 1 mm
- Linealitat de la motllura:  <= 2 mm/m
- Llargària comercial:  + 10 mm, -0 mm 
CANAL EXTERIOR DE PVC RÍGID: 
La superfície interna i externa de la canal ha de ser llisa, neta i no ha de tenir estries, cavitats
ni altres defectes superficials. 
Els extrems de la canal han d'estar tallats perpendicularment a l'eix longitudinal. El tall ha de ser
net. 
Ha de tenir un color uniforme a tota la superfície. 
Ha de complir les següents exigències físiques i mecàniques quan s'assagi amb el mètode i condicions
d'assaig establerts a la UNE-EN 607: 
- Resistència a l'impacte de martell (UNE-EN 607):  ni trencaments, ni esquerdes apreciables 
- Resistència a la tracció (UNE-EN ISO 6259-1):  >= 42 MPa 
- Allargament fins al trencament (UNE-EN ISO 6259-1):  >= 100% 
- Resistència a l'impacte-tracció (UNE-EN ISO 8256):  >=500 kJ/m2 
- Comportament a la calor: retracció longitudinal (UNE-EN ISO 2505):  <= 3% 
- Temperatura de reblaniment Vicat (UNE-EN 727):  >= 75°C 
El sistema de la canal ha de complir els següents requisits quan s'assagi amb el mètode i condicions
d'assaig establerts a la UNE-EN 607: 
- Envelliment artificial (UNE-EN ISO 4892-2, UNE-EN ISO 4892-3):  ha de complir 
- Solidesa del color:  no ha de passar l'estat 3 de l'escala de grisos segons UNE-EN ISO 105-A05 
- Resistència a l'impacte-tracció de l'envelliment (UNE-EN ISO 8256):  >= 50 % del valor obtingut

abans de l'envelliment 
- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 607):  no ha de gotejar 
Toleràncies: 
- Llargària comercial:  + a 20 ºC 
ELEMENTS DE GOMA TERMOPLÀSTICA: 
No ha de tenir rebaves, fissures, grans ni d'altres defectes superficials. 
El  maniguet  ha  de  ser  recte  de  secció  circular  amb  els  extrems  llisos  acabats  amb  un  tall
perpendicular i sense rebaves. 
REIXA DE DESGUÀS D'ACER GALVANITZAT: 
Càrrega estàtica:  >= 1,0 kN 
Tipus d'acer:  S235JR 
Toleràncies: 
- Planor:  ± 1 mm 
Toleràncies: 
- Diàmetre: 

- Diàmetre 120 mm:  ± 1 mm
- Diàmetre 200 mm:  ± 2 mm
- Diàmetre 350 mm:  ± 3 mm 

Reixa circular: 
- Amplària (200-250 mm):  ± 2 mm 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

BONERA O MANIGUET: 
Subministrament: Les peces han d'anar empaquetades. Han de portar gravada la marca del fabricant. 
Emmagatzematge: en el seu envàs, en llocs protegits contra els impactes. 
REIXA: 
Subministrament: Empaquetades, en caixes. 
Emmagatzematge: Apilades sobre una superfície plana i rígida, en llocs protegits contra impactes. 
CANAL EXTERIOR: 
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: Les peces han d'estar apilades en posició horitzontal sobre superfícies planes i en
llocs protegits contra impactes. 
GANXO I SUPORT PER A CANAL: 
Subministrament: Empaquetades, en caixes. 
Emmagatzematge: en el seu envàs, en llocs protegits contra els impactes. 
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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

PECES D'ACER GALVANITZAT: 
UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos galvanizados,
aplicados a materiales manufacturados de hierro y acero. 
UNE 37501:1988 Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo. 
CANAL EXTERIOR D'ACER GALVANITZAT: 
* UNE-EN 612:2006 Canalones de alero y bajantes de aguas pluviales de chapa metálica. Definiciones,
clasificación y especificaciones. 
CANAL EXTERIOR DE PVC RÍGID: 
* UNE-EN 607:2006 Canalones suspendidos y sus accesorios de PVC-U. Definiciones, exigencias y métodos
de ensayo. 
PECES DE PLANXA DE ZINC, COURE, ALUMINI, DE PVC RÍGID O GOMA TERMOPLÀSTICA: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DE LA CANAL EXTERIOR: 
Canal exterior de planxa d'acer galvanitzat: 
- La canal ha de portar marcada de forma clara i ben visible, la informació següent: 

- Nom comercial o marca comercial del fabricant
- Símbol del país de fabricació
- Referència a la norma UNE-EN 612
- Dades d'identificació: 

- Desenvolupament de la canal en mm
- Símbol del tipus de material segons UNE-EN 612
- Lletra de la classe de la canal en funció del diàmetre de la motllura, segons UNE-EN 612 

- Sobre l'etiqueta ha de figurar, com a mínim, la següent informació: 
- Nom comercial o marca comercial del fabricant
- Referència a la norma UNE-EN 612
- Tipus de producte
- Tipus de material 

Canal exterior de PVC rígid: 
- La canal ha de portar marcada de forma clara i ben visible, la informació següent: 

- Nom (pot ser abreujat) o marca comercial del fabricant
- Amplària de l'obertura superior de la canal en mm
- Marca de qualitat, en el seu cas
- Referència a la norma UNE-EN 607 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DEL GANXO I SUPORT PER A CANAL: 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de figurar les dades següents: 
- Identificació del fabricant o nom comercial
- Identificació del producte
- Diàmetre 
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B5 - MATERIALS PER A COBERTES

B5Z - MATERIALS ESPECIALS PER A COBERTES

B5ZZ - MATERIALS AUXILIARS PER A COBERTES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B5ZZJLPT,B5ZZJTNT.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Materials per a col·laborar i complementar l'execució de cobertes de tot tipus. 
S'han considerat els elements següents: 
- Tub d'acer galvanitzat en calent de diàmetre 50 mm, amb platina d'acer galvanitzat per ancoratge 
- Paper Kraft de primera, per a independitzar els envans de sostremort de la solera de coberta 
- Ancoratge d'acer galvanitzat per a unions d'envans de sostremort amb la solera o per a fixació de

taulonet de suport de carener 
- Peça de suport per a bonera de paret, formada amb planxa d'acer galvanitzat obtinguda per laminat

en fred i sotmesa a un procés continu de galvanitzat en calent, amb un forat de 105x105 mm 
- Peça per a pas de conductes de planxa d'acer galvanitzat de 0,8 mm de gruix, composta per un tub

soldat a una base de 40x40 cm 
- Tub d'acer galvanitzat en calent per a pas de conductes, format amb planxa d'acer de 0,8 mm de

gruix, soldat a una platina d'acer galvanitzat per a ancoratge 
- Clau o vis d'acer galvanitzat amb junt de plom, plàstic, plom i ferro o metall i goma 
- Suport i ventilació de carener amb perfil perforat de zinc i vessant de planxa de plom plisat 
- Ganxo d'acer inoxidable per a fixació de teula 
- Reixa circular de ventilació de planxa desplegada d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix soldada a

una volandera formada per un rodó d'acer galvanitzat 
PEÇA DE PLANXA: 
El forat de la peça de suport per a bonera de paret, ha d'estar centrat, en el tram de la planxa que
ha d'anar recolzat sobre la paret. 
No ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. 
Les arestes han de ser rectes i escairades. 
El gruix de la planxa ha de ser constant. 
La planxa de zinc o coure ha de tenir una fractura brillant. 
PECES D'ACER GALVANITZAT: 
El recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir taques
ni imperfeccions superficials. 
No ha d'estar en contacte amb productes químics de pH < 6 i pH > 12,5. 
Puresa del zinc (% en pes):  >= 98,5 
PECES DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT: 
Toleràncies: 
- Desenvolupament:  ± 3 mm 
- Llargària nominal: + 3%, - 0% 
- Gruix:  ± 0,1 mm 
TUB D'ACER GALVANITZAT: 
Ha de portar una anella per a fer l'acord interior d'impermeabilització. 
Gruix del tub:  >= 0,6 mm 
Gruix de la platina:  >= 1 mm 
Protecció de la galvanització (Sendzimir):  >= 400 g/m2 
ANCORATGE D'ACER GALVANITZAT: 
L'ancoratge d'acer galvanitzat ha de tenir una forma que garanteixi la unió entre els elements. 
Protecció de la galvanització (Sendzimir):  >= 275 g/m2 
PAPER KRAFT: 
Ha de tenir la dimensió suficient per a cobrir tota la superfície d'unió entre l'envà i la solera. 
Gramatge (UNE 57-014):  75 g/m2 
Contingut d'humitat (UNE 57-005):  7,5% 
Índex de porositat (UNE 57-029):  >= 3 
Absorció d'aigua (UNE 57-027):  <= 35 g/m2 
Resistència a l'esqueixament (UNE 57-033):  >= 110 
Toleràncies: 
- Gramatge:  ± 4% 
- Contingut d'humitat:  ± 1% 
- Resistència a l'esqueixament:  - 15% 
CLAU O VIS D'ACER GALVANITZAT: 
Ha de ser recte, amb la cabota plana i la punta afinada i regular. 
L'expressió de les mesures sempre ha de ser: Diàmetre x llargària. 
Protecció de la galvanització (Sendzimir):  >= 275 g/m2 
Característiques del junt: 
+------------------------------------------------------------+
¦Material del junt ¦ Diàmetre ¦   Diàmetre    ¦   Gruix      ¦
¦                  ¦de la peça¦   del junt    ¦  del junt    ¦
¦                  ¦   (mm)   ¦      (mm)     ¦    (mm)      ¦
¦------------------¦----------¦---------------¦--------------¦
¦Vis:              ¦    5,4   ¦       24      ¦              ¦
¦Plom i ferro      ¦    5,5   ¦       24      ¦   >= 10      ¦
¦                  ¦    6,5   ¦       27      ¦              ¦
¦------------------¦----------¦---------------¦--------------¦
¦Vis:              ¦     -    ¦    53 metall  ¦  >= 7 metall ¦
¦Metall i goma     ¦     -    ¦    50 goma    ¦  >= 10 goma  ¦
¦------------------¦----------¦---------------¦--------------¦
¦Clau: Plom        ¦     -    ¦ >= 20 exterior¦    >= 2      ¦
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¦Clau: Pàstic      ¦     -    ¦ >= 15 exterior¦    >= 5      ¦
+------------------------------------------------------------+ 
SUPORT I VENTILACIÓ DE CARENER AMB PERFIL PERFORAT DE ZINC: 
El  perfil  de  zinc  ha  de  portar,  a  la  seva  part  superior,  orificis  de  ventilació  uniformement
distribuïts. 
Ha de portar una vessant de plom plisat per a garantir la seva adaptació al perfil de coberta. 
El perfil no ha de tenir deformacions ni balcament que impedeixin el correcte recolçament sobre
l'element de suport. 
Amplària de la vessant de plom:  120 mm 
Secció de la ventilació:  >= 100 cm2/m 
GANXO D'ACER INOXIDABLE PER A TEULA: 
La forma del ganxo ha de permetre que per un extrem pugui suportar la teula i per l'altre fixar-se al
suport. 
Ha de portar dos orificis en un dels extrems per a la seva fixació al suport. 
Ha de tenir una superfície llisa, uniforme i sense defectes superficials. 
REIXA CIRCULAR PER A VENTILACIÓ: 
La planxa ha de portar els orificis de ventilació uniformement distribuïts. 
El rodó que fa de bastiment, ha de tenir orificis per a la seva fixació al suport. 
Toleràncies: 
- Diàmetre:  ± 1% 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

PECES D'ACER: 
Subministrament: Empaquetades. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, de la intempèrie i sense contacte amb el
terra. 
PAPER KRAFT: 
Subministrament: En rotlles. 
Emmagatzematge: de manera que no s'alterin les seves condicions. 

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

PECES D'ACER GALVANITZAT: 
UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos galvanizados,
aplicados a materiales manufacturados de hierro y acero. 
UNE 37501:1988 Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo. 
PAPER KRAFT, PEÇA PER A SUPORT I VENTIL.LACIÓ O GANXO D'ACER INOXIDABLE: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

B71 - LÀMINES BITUMINOSES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B712A0XA.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Làmines formades per material bituminòs amb o sense armadura, per a impermeabilització. 
S'han considerat els tipus de làmines següents: 
- LO:  Làmina  d'oxiasfalt  formada  per  una  o  vàries  armadures,  recobriment  bituminós  i  acabat

antiadherent, sense protecció, amb autoprotecció mineral o amb autoprotecció metàl·lica. 
- LAM: Làmina de quitrà modificat amb polímers sense armadura, fabricada per extrussió i calandratge.

- LBM (SBS): làmines de betum modificat amb elastòmers (cautxú termoplàstic estirè-butadiè-estirè)
formades  por  una  o  vàries  armadures  recobertes  amb  màstics  bituminosos  modificats,  material
antiadherent, sense protecció o amb autoprotecció (mineral o metàl·lica). 

- LBM (APP): làmines de betum modificat amb plastòmers (polímer polipropilè atàctic), formades por
una o vàries armadures recobertes amb màstics bituminosos modificats, material antiadherent, sense
protecció o amb autoprotecció (mineral o metàl·lica). 

- LBA:  Làmines  autoadhesives  de  betum  modificat  formades  per  una  o  dues  armadures,  recobriment
bituminos i material antiadherent que en una de les seves cares, com a mínim, ha de ser extraïble,
sense protecció o amb autoprotecció mineral o metàl·lica. 

S'han considerat els tipus d'armadures següents: 
- FM: Conjunt feltre-malla de fibra de vidre i polièster 
- FV: Feltre de fibra de vidre
- FP: Feltre de polièster
- PE: Film de poliolefina 
- TV: Teixit de fibra de vidre
- PR: Film de polièster 
- MV: Malla amb feltre de fibra de vidre 
- TPP: Teixit de polipropilè
- AL: Alumini 
- NA: Sense armadura 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió
Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També  en  aquest  cas,  es  procurarà  que  els  esmentats  materials  disposin  de  l'etiqueta  ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
L'armadura ha de donar resistència mecànica i/o estabilitat dimensional i servir de suport al material
impermeabilitzant. 
La làmina ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes (vores esqueixades o no rectilínies,
trencaments, esquerdes, protuberàncies, clivelles, forats)  
Les làmines metàl·liques d'autoprotecció han d'haver estat sotmeses a un procés de gofratge, amb la
finalitat  d'augmentar  la  resistència  al  lliscament  del  recobriment  bituminós  i  de  compensar  les
dilatacions que experimentin. 
Les làmines amb autoprotecció metàl·lica, han de tenir la superfície exterior totalment coberta amb
una làmina protectora d'aquest material, adherit al recobriment bituminós. 
La làmina amb autoprotecció mineral, ha de tenir la superfície exterior coberta amb gra mineral
uniformement repartit, encastat a la làmina i adherit al recobriment bituminós. 
En la làmina amb autoprotecció mineral, s'ha de deixar neta de grans minerals una banda perimetral de
8 cm, com a mínim, per a possibilitar el solapament. 
En la làmina amb tractament antiarrels, la cara exterior ha d'estar tractada amb un producte herbicida
o repelent de les arrels. 
En les làmines de base oxiasfalt (LO), el material presentat en rotlles no ha d'estar adherit, al
desenrrotllar-lo a la temperatura de 35°C; ni s'ha de clivellar, al desenrrotllar-lo a 10°C. 
Incompatibilitats: 
- Làmines no protegides LBA, LBM, LO: No s'han de posar en contacte amb productes de base asfàltica o

derivats. 
- Làmines autoprotegides LBA, LBM, LO i làmines LAM: no s'han de posar en contacte amb productes de

base de quitrà o derivats. 
LÀMINES LBA, LO O LBM: 
Ha de tenir un acabat antiadherent a la cara no protegida, per a evitar l'adherència a l'enrotllar-se.
LÀMINES  PER  A  IMPERMEABILITZACIÓ  DE  COBERTES,  BARRERES  ANTICAPIL.LARITAT  O  D'ESTANQUITAT  EN
ESTRUCTURES ENTERRADES: 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons
la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Defectes visibles (UNE-EN 1850-1) 
- Resistència a l'impacte (UNE-EN 12691):  >= valor declarat pel fabricant 
- Plegabilitat a baixes temperatures (UNE-EN 1109):  <= valor declarat pel fabricant 
- Resistència a l'esquinçament (UNE-EN 12310-1):  >= valor declarat pel fabricant 
- Resistència a una càrrega estàtica (UNE-EN 12730):  >= valor declarat pel fabricant 
- Resistència a tracció (UNE-EN 12311-1):  Tolerància declarada pel fabricant en les direccions

transversal i longitudinal de la làmina 
La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la norma
UNE-EN 13501-1. 
Toleràncies: 
- Llargària (UNE-EN 1848-1):  Tolerància declarada pel fabricant
- Amplària (UNE-EN 1848-1):  Tolerància declarada pel fabricant 
- Rectitut (UNE-EN 1848-1):  ± 20 mm/10 m 
- Massa per unitat de superfície (UNE-EN 1849-1):  Tolerància declarada pel fabricant 
- Gruix (UNE-EN 1849-1):  Tolerància declarada pel fabricant 
LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES: 
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Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons
la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1928 mètode A o B):  Ha de complir 
- Resistència a la penetració de les arrels (UNE-EN 13948):  Ha de complir 
- Estabilitat dimensional, en làmines amb fibres orgàniques o sintètiques (UNE-EN 1107-1):  <= valor

declarat pel fabricant 
- Estabilitat de forma sota canvis cíclics de temperatura, en làmines amb autoprotecció metàl·lica

(UNE-EN 1108):  <= valor declarat pel fabricant 
- Envelliment artificial, en làmines que han d'anar col·locades en la capa superior de la membrana

(UNE-EN 1296): 
- Làmines amb protecció lleugera superficial permanent: 

- Flexibilitat a baixa temperatura (UNE-EN 1109):  Tolerància declarada pel fabricant 
- Resistència a la fluència a temperatura elevada (UNE-EN 1110):  Tolerància declarada pel

fabricant 
- Làmines sense protecció superficial (UNE-EN 1296 métode per exposició perllongada):  Ha de

complir 
- Adhesió dels grànuls (UNE-EN 12039):  ± 30% en massa de grànuls 
La classificació respecte el comportament devant un foc extern s'ha de determinar d'acord amb la norma
UNE-EN 13501-5. 
LÀMINES ANTICAPIL.LARITAT O PER A ESTANQUITAT D'ESTRUCTURES ENTERRADES: 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons
la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1928 mètode A o B):  Ha de complir 

- Assaig a 2 kPa per a làmines anticapil·laritat
- Assaig a 60 kPa per a làmines per a estanquitat d'estructures enterrades 

- Durabilitat de l'estanquitat front a l'envelliment artificial (UNE-EN 1296, UNE-EN 1928):  Ha de
complir 

- Durabilitat de l'estanquitat front a agents químics (UNE-EN 1847, UNE-EN 1928):  Ha de complir 
- Factor de transmissió del vapor d'aigua (UNE-EN 1931):  Tolerància declarada per al valor declarat

pel fabricant 
LÀMINA AUTOADHESIVA DE BETUM MODIFICAT LBA: 
El  material  antiadherent  pot  ser  un  film  de  plàstic  o  paper  siliconat  i  ha  de  complir  les
especificacions de l'UNE 104206. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetada en rotlles. Cada un ha de contenir una sola peça, o com a màxim dues. En
cada partida no hi haurà més del 3% de rotlles, contenint dues peces i cap que en contingui més de
dues. Els rotlles han d'anar protegits. 
Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal amb un
màxim de quatre filades posades en el mateix sentit, a temperatura baixa i uniforme, protegits del
sol, la pluja i la humitat en llocs coberts i ventilats. 
Temps màxim d'emmagatzematge: 
- Làmines autoadhesives:  6 mesos
- Resta de làmines:  12 mesos 

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

LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES: 
UNE-EN 13707:2005 Láminas flexibles para la impermeabilización. Láminas bituminosas con armadura para
impermeabilización de cubiertas. Definiciones y características. 
LÀMINES ANTICAPIL.LARITAT O PER A ESTANQUITAT D'ESTRUCTURES ENTERRADES: 
UNE-EN  13969:2005  Láminas  flexibles  para  impermeabilización.  Láminas  anticapilaridad  bituminosas
incluyendo  láminas  bituminosas  para  la  estanquidad  de  estructuras  enterradas.  Definiciones  y
características. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar
els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del
CTE/DB-HS 2006 1: 
- Estanquitat
- Resistència a la penetració d'arrels
- Envelliment artificial per exposició prolongada a la combinació de radiació ultraviolada, altes

temperatures i aigua
- Resistència a la fluència

- Estabilitat dimensional
- Envelliment tèrmic
- Flexibilitat a baixes temperatures
- Resistència a la càrrega estàtica
- Resistència a la càrrega dinàmica
- Allargament al trencament
- Resistència a la tracció 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES,
BARRERES ANTICAPIL.LARITAT O D'ESTANQUITAT EN ESTRUCTURES ENTERRADES: 
A cada rotlle o en la documentació que acompanya el producte, ha de figurar de forma clara i ben
visible la informació següent: 
- Data de fabricació 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Llargària i amplària nominals 
- Gruix o massa 
- Etiquetat  segons  el  REAL  DECRETO  255/2003  que  regula  l'envasat  i  etiquetatge  de  preparats

perillosos 
- Condicions d'emmagatzematge 
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i

1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent
informació: 
- El número d'identificació de l'organisme de certificació
- El nom o la marca comercial
- L'adreça enregistrada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- El número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en fàbrica
- Referència a la norma europea EN 
- Descripció del producte segons el capítol 8 de la UNE-EN 13707, tipus d'armadura, tipus de

recobriment
- Tipus d'acabat superficial i sistema d'instal·lació previst 
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN 

El  subministrador  ha  de  posar  a  disposició  de  la  DF  en  el  cas  que  aquesta  ho  sol·liciti,  la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a impermeabilització de cobertes: 
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions
 - Productes per a comportament de la impermeabilització de cobertes subjectes a un foc extern de
Nivell o Classe: productes classe F roof,
 - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o Classe: F: 
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions
 - Productes per a comportament de la impermeabilització de cobertes subjectes a un foc extern de
Nivell o Classe: productes que requereixen assaig,
 - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o Classe: (A1,
A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el
procés de producció no suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició
de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic): 
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions
 - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o Classe: (A1,
A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de
producció  suposa  una  millora  en  la  classificació  de  reacció  al  foc  (per  exemple  l'addició  de
retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic): 
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES ANTICAPIL.LARITAT O D'ESTANQUITAT
D'ESTRUCTURES ENTERRADES: 
A cada rotlle o en la documentació que acompanya el producte, ha de figurar de forma clara i ben
visible la informació següent: 
- Data de fabricació 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Llargària i amplària nominals 
- Gruix o massa 
- Etiquetat  segons  el  REAL  DECRETO  255/2003  que  regula  l'envasat  i  etiquetatge  de  preparats

perillosos 
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i

1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent
informació: 
- El número d'identificació de l'organisme de certificació
- El nom o la marca comercial
- L'adreça enregistrada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- El número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en fàbrica
- Referència a la norma europea EN 
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- Descripció del producte segons el capítol 8 de la UNE-EN 13969, tipus d'armadura, tipus de
recobriment

- Tipus d'acabat superficial i sistema d'instal·lació previst 
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN 

El  subministrador  ha  de  posar  a  disposició  de  la  DF  en  el  cas  que  aquesta  ho  sol·liciti,  la
documentació  següent,  que  acredita  el  marcatge  CE,  segons  el  sistema  d'avaluació  de  conformitat
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a anticapil·laritat per a edificis, incloent estanquitat en estructures soterrades: 
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions
 - Productes per a anticapil·laritat per a edificis, incloent estanquitat en estructures soterrades
sotmeses a reacció al foc de Nivell o Classe: F: 
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions
 - Productes per a anticapil·laritat per a edificis, incloent estanquitat en estructures soterrades
sotmeses a reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als
quals  una etapa  clarament identificable  en el  procés de  producció no  suposa una  millora en  la
classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de
material orgànic): 
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions
 - Productes per a anticapil·laritat per a edificis, incloent estanquitat en estructures soterrades
sotmeses a reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals
una etapa clarament identificable en el procés de producció suposa una millora en la classificació de
reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic): 
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions 
OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES BITUMINOSES NO PROTEGIDES O AMB AUTOPROTECCIÓ MINERAL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual del material en cada subministrament. 
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents
amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE. 
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de
garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o
autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui
pertinent. 
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant
disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent 
- Control de recepció mitjançant assaigs: El fabricant dels perfils ha de tenir concedida la Marca

AENOR, d'acord amb l'UNE 36530, o en el seu defecte ha de presentar el resultat positiu dels
assaigs establerts per aquesta norma, realitzats per un laboratori autoritzat, independent del
fabricant. 

A la recepció dels productes es comprovarà: 
- Correspondència als especificats en el plec de condicions i el projecte
- Que disposen de la documentació  certificacions exigides
- Que es corresponen amb les propietats demandades
- Que han estat assajats amb la freqüència establerta 

- Cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra per a cada
tipus de membrana, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el
compliment  del  plec  de  condicions  tècniques,  incloent  els  resultats  dels  assaigs  següents,
realitzats per un laboratori acreditat: 
- Capacitat d'esser plegat: UNE 104281-6-4 
- Absorció d'aigua en massa: UNE 104281-6-11 
- Resistència a la calor: UNE 104281-6-3 
- Estabilitat dimensional després de 2h a 80ºC: UNE 104281-6-7 
- Apreciació de la durabilitat: UNE 104281-6-16 
- Resistència a la tracció i allargament de trencament UNE-EN 12311-1 

     (en làmines bituminoses no protegides:) 
- Massa: UNE EN 1849-1 

     (en làmines bituminoses amb autoprotecció mineral:) 
- Fluència: UNE 104281-6-3 
- Punt de reblaniment: UNE 104281-1-3 

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es
realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista. 
- Determinació sobre un 10% dels rotllos rebuts en cada subministrament de les característiques

geomètriques d'amplaria i gruix (UNE-EN 1849-1 en làmines bituminoses amb autoprotecció mineral) 
OPERACIONS DE CONTROL EN BARRERES DE VAPOR/ESTANQUITAT AMB LÀMINES BITUMINOSES: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió
Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També  en  aquest  cas,  es  procurarà  que  els  esmentats  materials  disposin  de  l'etiqueta  ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN LÀMINES BITUMINOSES NO PROTEGIDES O AMB AUTOPROTECCIÓ MINERAL: 
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 

La presa de mostres del material es realitzarà d'acord amb l'UNE-EN 13416. 
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN LÀMINES BITUMINOSES NO PROTEGIDES O
AMB AUTOPROTECCIÓ MINERAL: 
No s'admetran les membranes que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i acompanyades
amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions exigides. 
Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas d'incompliment en
una comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt,
quan aquests resultin satisfactoris. 
En  cas  de  disconformitat  d'un  control  geomètric  o  de  pes,  es  rebutjarà  la  peça  assajada  i
s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir observant
deficiències, fins al 100% del subministrament. 
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B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

B7C - MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I MATERIALS FONOABSORBENTS

B7C5 - PLAQUES DE SURO AGLOMERAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B7C51500.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Placa d'aglomerat expandit de suro pur, constituït per granulat de suro de granulometria adequada,
expandit per un procés de cocció a una temperatura adequada i aglomerat amb la seva mateixa resina
natural. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Del procés de cocció n'ha de resultar un producte de color uniforme i sense parts deficientment cuites
o carbonatades. 
Les cares han de ser planes i paral·leles, els angles rectes i les arestes vives. 
Conductivitat tèrmica a 10ºC (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939):  >= 0,060 W/(m K)
Resistència tèrmica a 10ºC (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939): =< 0,25 m2 K/W 
Densitat aparent (UNE-EN 1602):  =< 130 kg/m3 
Les característiques de l'element han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 13170. 
Toleràncies: 
- Llargària (UNE-EN 822): 

- Classe L1:  ± 3 mm
- Classe L2:  ± 5 mm 

- Amplària (UNE-EN 822): 
- Classe W1:  ± 2 mm
- Classe W2:  ± 3 mm 

- Gruix (d) (UNE-EN 823): 
- Classe T1 (20 mm =< d =< 50 mm):  ± 1 mm
- Classe T2 (d > 50 mm):  ± 2%, màxim ± 2 mm 

- Rectangularitat (UNE-EN 824): 
- Desviació respecte a la llargària i l'amplària: < 5 mm/m
- Desviació respecte al gruix:  < 2 mm 

- Planeitat (UNE-EN 825):  La desviació respecte a la planeitat no excedirà de 2 mm 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Subministrament: Empaquetades, en caixes. 
Emmagatzematge:  Apilades  horitzontalment  sobre  superfícies  planes  i  netes,  protegides  contra  les
pluges i les humitats. 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Sobre la mateixa planxa, sobre l'etiqueta o sobre l'embalatge, han de figurar de forma clara i ben
visible, les dades següents: 
- Nom del producte o d'altres característiques d'identificació
- Nom o marca d'idenificació i adreça del fabricant o del seu representant autoritzat
- Any de fabricació (els últims dos dígits)
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- Torn o hora de producció o codi de traçabilitat
- Classe de reacció al foc
- Resistència tèrmica declarada
- Conductivitat tèrmica declarada
- Gruix nominal
- Codi de designació, d'acord amb el capítol 6 de la norma UNE-EN 13170
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de

desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
- Tipus de revestiment, si procedeix
- Llargària nominal, amplària nominal
- Nombre de planxes i superfície de les mateixes a l'embalatge 
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, el
fabricant ha de declarar el valor del factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua (assajat
segons UNE-EN 12086). 
Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar
els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS
1: 
- Absorció d'aigua per capil·laritat
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min)
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3) 
El  subministrador  ha  de  posar  a  disposició  de  la  DF  en  el  cas  que  aquesta  ho  sol·liciti,  la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1 a
E)***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per
exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves
modificacions): 
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2,
B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés
de producció no suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de
retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic),
 - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc: 
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2,
B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de
producció  suposa  una  millora  en  la  classificació  de  reacció  al  foc  (per  exemple  l'addició  de
retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic): 
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions 

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

UNE-EN  13170:2002  Productos  aislantes  térmicos  para  aplicaciones  en  la  edificación.  Productos
manufacturados de corcho expandido (ICB). Especificación. 
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B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

B7C - MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I MATERIALS FONOABSORBENTS

B7CZ - MATERIALS AUXILIARS PER A AILLAMENTS TÈRMICS I ACÚSTICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B7CZ1500.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Tac i suport aïllant de niló per a fixació mecànica de plaques aïllants. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La peça ha de tenir les superfícies netes, sense clivelles, rebaves o d'altres imperfeccions. 
La forma del tac i la seva textura ha de permetre la fixació sobre materials foradats i massissos. 
Les característiques mecàniques del tac han de ser les adequades per al tipus de suport i la placa que
cal fixar. 
El fabricant ha de lliurar, si se li demana, el certificat de garantia dels valors de resistència a
l'arrencada, al tallament i a l'estabilitat dimensional. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetats. 
Emmagatzematge: en el seu envàs, en llocs protegits contra els impactes. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

B7J - MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS

B7J5 - SEGELLANTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B7J50010.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Materials plàstics de diferent composició, sense forma específica que serveixen per a tancar un junt
entre materials d'obra per a que en quedi garantida l'estanquitat. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Massilla de silicona: Màstic monocomponent de cautxú de silicona, d'elasticitat permanent, amb

sistema reactiu acètic (àcid), amínic (bàsic) o neutre
- Massilla de polisulfurs bicomponent: Màstic elastòmer bicomponent de resines epoxi i cautxú de

polisulfurs amb additius i càrregues
- Massilla de poliuretà monocomponent o bicomponent: Màstic de poliuretà amb additius i càrregues

d'elasticitat permanent
- Massilla acrílica: Màstic monocomponent de consistència plàstica de polímers acrílics en dispersió

aquosa, amb additius i càrregues
- Massilla de butils: Màstic monocomponent tixotròpic de cautxú butil d'elasticitat permanent
- Massilla  d'oleo-resines:  Màstic  monocomponent  d'òleo-resines  amb  additius  i  càrregues  de

plasticitat permanent
- Massilla de cautxú-asfalt: Massilla d'aplicació en fred, a base de betums asfàltics, resines,

fibres minerals i elastómers
- Massilla asfàltica d'aplicació en calent, a base de betums modificats amb elastòmers i càrregues

minerals
- Escuma de poliuretà en aerosol: Escuma monocomponent autoexpandible
- Massilla per a junt de plaques de guix laminat 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
Excepte la massilla de cautxú-asfalt, l'asfàltica i la utilitzada per a plaques de cartó-guix, la
resta de massilles han de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb pistola. 
Característiques físiques:
+------------------------------------------------------------------+
¦Tipus massilla  ¦Densitat  ¦Temperatura ¦Deformació ¦Resistència a¦
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¦                ¦ a 20°C   ¦d'aplicació ¦màx. a 5°C ¦  temperatura¦
¦                ¦ (g/cm3)  ¦            ¦           ¦             ¦
¦----------------¦----------¦------------¦-----------¦-------------¦
¦Silicona neutra ¦1,07-1,15 ¦ -10 - +35°C¦  20-30%   ¦ -45 - +200°C¦
¦Silicona àcida  ¦1,01-1,07 ¦ -10 - +35°C¦  20-30%   ¦     -       ¦
¦ó bàsica        ¦          ¦            ¦           ¦             ¦
¦Polisulfur      ¦ >= 1,35  ¦ -10 - +35°C¦   30%     ¦ -30 - +70°C ¦
¦bicomponent     ¦          ¦            ¦           ¦             ¦
¦Poliuretà       ¦   1,2    ¦   5 - 35°C ¦  15-25%   ¦ -30 - +70°C ¦
¦monocomponent   ¦          ¦            ¦           ¦             ¦
¦Poliuretà       ¦ 1,5-1,7  ¦   5 - 35°C ¦   25%     ¦ -50 - +80°C ¦
¦bicomponent     ¦          ¦            ¦           ¦             ¦
¦Acrílica        ¦ 1,5-1,7  ¦   5 - 40°C ¦  10-15%   ¦ -15 - +80°C ¦
¦De butils       ¦1,25-1,65 ¦  15 - 30°C ¦   10%     ¦ -20 - +70°C ¦
¦D'óleo-resines  ¦1,45-1,55 ¦ -10 - +35°C¦   10%     ¦ -15 - +80°C ¦
+------------------------------------------------------------------+ 
Característiques mecàniques:
+-----------------------------------------------------------------+
¦Tipus massilla   ¦Resistència a¦Mòdul d'elasticitat al ¦ Duresa  ¦
¦                 ¦  la tracció ¦100% d'allargament     ¦Shore A  ¦
¦                 ¦   (N/mm2)   ¦  (N/mm2)              ¦         ¦
¦-----------------¦-------------¦-----------------------¦---------¦
¦Silicona neutra  ¦   >= 0,7    ¦          0,2          ¦12° - 20°¦
¦Silicona àcida   ¦   >= 1,6    ¦          0,5          ¦25° - 30°¦
¦ó bàsica         ¦             ¦                       ¦         ¦
¦Polisulfur       ¦   >= 2,5    ¦          -            ¦   60°   ¦
¦bicomponent      ¦             ¦                       ¦         ¦
¦Poliuretà        ¦   >= 1,5    ¦          0,3          ¦30° - 35°¦
¦monocomponent    ¦             ¦   0,3 - 0,37 N/mm2    ¦         ¦
¦                 ¦             ¦(polimerització ràpida)¦         ¦
¦Poliuretà        ¦      -      ¦         1,5           ¦    -    ¦
¦bicomponent      ¦             ¦                       ¦         ¦
¦Acrílica         ¦      -      ¦          0,1          ¦    -    ¦
¦De butils        ¦      -      ¦          -            ¦15° - 20°¦
+-----------------------------------------------------------------+ 
MASSILLA DE SILICONA: 
Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una massa
consistent i elàstica. 
Base:  Cautxú-silicona 
Allargament fins al trencament: 
- Neutra:  >= 500%
- Àcida o bàsica:  >= 400% 
MASSILLA DE POLISULFURS BICOMPONENT: 
Un cop mesclats ambdós components a temperatura >= 10°C es transforma en un material elastomèric que
vulcanitza sense retraccions, i no li afecta la humitat. 
La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície. 
Base:  Polisulfurs + reactiu 
Temperatura òptima de la mescla:  10°C - 20°C 
MASSILLA DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT BICOMPONENT: 
Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una massa
consistent i elàstica. 
La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície. 
Base: 
- Monocomponent:  Poliuretà
- Bicomponent:  Poliuretà + reactiu 
Temperatura òptima de la mescla:  15°C - 20°C 
MASSILLA ACRÍLICA: 
El procés de reticulació comença a evaporar l'aigua de la massa, la qual es converteix en una pasta
tixotròpica consistent i amb una certa elasticitat. 
Base:  Polímers acrílics 
MASSILLA DE BUTILS: 
Vulcanitza en evaporar-se el dissolvent i entrar en contacte amb l'aire, i es converteix en una pasta
tixotròpica elàstica. 
Base:  Cautxú-butil 
MASSILLA D'OLEO-RESINES: 
En contacte amb l'aire, forma una pel·lícula superficial protectora i resistent i manté l'interior
plàstic. 
Base:  Oleo-resines 
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT: 

Mesclats els components, sense escalfar els materials a una temperatura >= 38°C, ha de donar un
producte homogeni amb la consistència adequada per a la seva aplicació per abocament, pressió o
extrussió , com a mínim 1 hora després de la seva preparació. 
Base:  Cautxú-asfalt 
Resistència a la temperatura:  18°C - 100°C 
MASSILLA ASFÀLTICA: 
Resiliència a 25°C:  78% 
ESCUMA DE POLIURETÀ EN AEROSOL: 
Temps d'assecatge (23°C i 50% HR):  20-25 min 
Densitat (DIN 53420):  Aprox. 20 kg/m3 
Temperatura d'aplicació:  5°C - 20°C 
Resistència a la tracció (DIN 53571) 
- a 20°C:  15 N/cm2
- a -20°C:  20 N/cm2 
Comportament al foc (DIN 4102):  Classe B2 
Resistència a la temperatura:  -40°C - +90°C 
MASSILLA PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 
Ha de tenir la consistència adient per a la seva correcta aplicació. 
El fabricant ha de subministrar les instruccions necessàries per a la seva aplicació. 
Classificació dels materials:
+----------------------------------------------------------------------------+
¦                        ¦           Principal mecanisme d'adormiment        ¦
¦                        ¦---------------------------------------------------¦
¦   DESCRIPCIÓ           ¦      Pasta d'assecat      ¦  Pasta d'adormiment   ¦
¦                        ¦(en pols o llesta per l'ús)¦     (Només en pols)   ¦
¦------------------------¦---------------------------¦-----------------------¦
¦Pasta de farcit         ¦            1A             ¦          1B           ¦
¦Pasta d'acabat          ¦            2A             ¦          2B           ¦
¦Compost mixt            ¦            3A             ¦          3B           ¦
¦Pasta sense cinta       ¦            4A             ¦          4B           ¦
+----------------------------------------------------------------------------+ 
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT O ASFÀLTICA: 
Característiques físiques:
+----------------------------------------------------------------------+
¦         ¦         ¦ Penetració a   ¦Fluència a 60°C ¦Adherència      ¦
¦  Tipus  ¦Densitat ¦25°C,150g i 5s  ¦UNE 104-281(6-3)¦5 cicles a -18°C¦
¦massilla ¦(g/cm3)  ¦UNE 104-281(1-4)¦     (mm)       ¦UNE 104-281(4-4)¦
¦         ¦         ¦     (mm)       ¦                ¦                ¦
¦---------¦---------¦----------------¦----------------¦----------------¦
¦Cautxú   ¦1,35-1,5 ¦    <= 23,5     ¦      <= 5      ¦  Ha de complir ¦
¦asfalt   ¦(a 25°C) ¦                ¦                ¦                ¦
¦Asfàltica¦  1,35   ¦     <= 9       ¦      <= 5      ¦  Ha de complir ¦
+----------------------------------------------------------------------+ 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE 104-233. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament: En envàs hermètic. 
MASSILLA DE SILICONA, DE POLISULFURS, DE POLIURETÀ, ACRÍLICA, DE BUTILS, D'OLEO-RESINES O ASFÀLTICA: 
Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament, en posició
vertical, en lloc sec i a una temperatura entre 5°C i 35°C.
Temps recomanat d'emmagatzematge de sis a dotze mesos. 
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT: 
Emmagatzematge:  En  el  seu  envàs  tancat  hermèticament  i  protegit  de  la  intempèrie.  Temps  màxim
d'emmagatzematge sis mesos. 
ESCUMA DE POLIURETÀ: 
Emmagatzematge: el producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament i a temperatura
ambient al voltant dels 20°C.
Temps màxim d'emmagatzematge nou mesos. 
MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 
Ha de ser subministrat pel mateix fabricant de les plaques que s'utilitzin, a fi d'asegurar-ne la
compatibilitat dels materials. 
Emmagatzematge: En envàs hermètic, protegit de la intempèrie. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

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

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Ha de portar impreses les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Identificació del producte 
- Color (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix o escuma de poliuretà) 
- Instruccions d'ús 
- Pes net o volum del producte 
- Data de caducitat (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix) 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 
El  subministrador  ha  de  posar  a  disposició  de  la  DF  en  el  cas  que  aquesta  ho  sol·liciti,  la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
 -  Productes  per  a  usos  subjectes  a  reglamentacions  sobre  reacció  al  foc  de  Prestacio  o
Caracteristica: Altres,
 -  Productes  per  a  usos  subjectes  a  reglamentacions  sobre  reacció  al  foc  de  Prestacio  o
Caracteristica: Reacció al foc. Productes que satisfan la Decisió de la Comissió 96/603/CE modificada,
 - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc: 
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions
 -  Productes  per  a  usos  subjectes  a  reglamentacions  sobre  reacció  al  foc  de  Prestacio  o
Caracteristica: Reacció al foc: 
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 
El símbol de marcat de conformitat CE ha d'anar estampat sobre el producte o bé en l'etiqueta,
embalatge o documentació comercial.  
El símbol de marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació: 
- Número o marca comercial i adreça registrada del fabricant
- Els dos últims dígits de l'any en que es va fixar el marcat
- Referència a la norma UNE-EN 13963
- Descripció del producte:nom genèric, material i ús previst
- Informació sobre les característiques essencials 
OPERACIONS DE CONTROL EN MASSILLA ASFÀLTICA: 
- Control de les condicions del subministrament i recepció del certificat de qualitat corresponent on

es garanteixi el compliment de les condicions establertes al plec. 
- Per a cada material segellant diferent o quan es modifiquin les condicions de subministrament, es

realitzaran els assaigs d'identificació següents:(UNE 104281-0-1) 
- Assaig de penetració
- Assaig de fluència
- Assaig d'adherència 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MASSILLA ASFÀLTICA: 
La presa de mostres del material per a determinar les seves característiques, es realitzarà d'acord a
la norma UNE 104281-0-1. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN MASSILLA ASFÀLTICA: 
No  s'acceptarà  el  material  que  no  arribi  acompanyat  del  corresponent  certificat  de  control  de
fabricació garantint el compliment de les condicions establertes al plec. 
En el cas que qualsevol dels assaigs realitzats no resultés satisfactori, es repetirà el mateix sobre
dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne únicament quan els dos nous resultats compleixin les
especificacions. 
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B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

B7J - MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS

B7JZ - MATERIALS AUXILIARS PER A JUNTS I SEGELLATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B7JZ00F6,B7JZ1010.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

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

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CINTA: 
Subministrament: En rotlles de diferents mides. 
Emmagatzematge:  En  llocs  protegits  de  la  intempèrie  i  de  manera  que  no  s'alterin  les  seves
característiques. 
IMPRIMACIÓ PRÈVIA PER A SEGELLATS: 
Subministrament: Cada envàs ha de tenir impreses les dades següents: 
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Pes net o volum del producte 
- Data de caducitat 
- Instruccions d'ús 
- Limitacions de temperatura
- Toxicitat i inflamabilitat 
Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en un envàs tancat hermèticament, en lloc sec. S'ha de
protegir de les gelades. 
CINTES PER A JUNTS EN PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 
El  subministrador  ha  de  posar  a  disposició  de  la  DF  en  el  cas  que  aquesta  ho  sol·liciti,  la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
+----------------------------------------------------------------------------+
¦      Producte   ¦        Ús previst         ¦ Característiques ¦  Sistema  ¦
¦-----------------¦---------------------------¦------------------¦-----------¦
¦                 ¦Per a tots els usos        ¦  Reacció al foc  ¦    3/4    ¦
¦Material per a   ¦que estiguin sotmesos      ¦------------------¦-----------¦
¦junts de plaques ¦a reglamentació de foc     ¦   Altres         ¦     4     ¦
¦guix laminat     ¦---------------------------¦------------------¦-----------¦
¦                 ¦Per a situacions i usos no ¦   Tots           ¦     4     ¦
¦                 ¦contemplats anteriorment   ¦                  ¦           ¦
+----------------------------------------------------------------------------+ 
   -Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració de prestacions. 

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

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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

 

____________________________________________________________________________

 

 

B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

B7Z - MATERIALS ESPECIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

B7Z2 - EMULSIONS BITUMINOSES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B7Z24000.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Producte obtingut per la dispersió de petites partícules de betum asfàltic en aigua o en una sol·lució
aquosa, amb un agent emulsionant. 
S'han considerat els tipus següents: 
- EA: Emulsió preparada amb agents emulsionants químics de caràcter aniònic sense càrrega
- EB: Emulsió preparada amb agents emulsionants químics de caràcter aniònic amb càrrega
- EC: Emulsió preparada amb agents emulsionants químics de caràcter catiònic
- ED: Emulsió preparada amb emulsions minerals coloidals (no iòniques) 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió
Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També  en  aquest  cas,  es  procurarà  que  els  esmentats  materials  disposin  de  l'etiqueta  ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Cal que tinguin un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum asfàltic
emulsionat.
Han de ser adherents sobre superfícies humides o seques.
No han de sedimentar-se durant l'emmagatzematge fins el punt que no recuperin la seva consistència
original mitjançant una agitació moderada. 
No ha de ser inflamable. 
Característiques del residu sec: 
- Resistència a l'aigua (UNE 104281-3-13):  No s'han de formar bombolles ni reemulsificació 
EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS EA: 
Viscositat Saybolt-Furol a 25°C (UNE 104281-3-3):  200 - 20 s 
Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5):  0,98 - 1,02 g/cm3
Contingut d'aigua, en massa (UNE 104281-3-2):  35 - 70% 
Sedimentació als 5 dies (en massa) (UNE 104281-3-6):  <= 5% 
Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4):  30 - 65% 
Assaig sobre el residu de destil·lació: 
- Penetració, 25°C, 100 g, 5 s en 0,1 mm (UNE 104281-1-4):  50 -200 mm 
Contingut de cendres (UNE 104281-3-8):  <= 1% 
EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS EB: 
Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5):  0,98 - 1,2 g/cm3
Contingut d'aigua, en massa (UNE 104281-3-2):  40 - 60% 
Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4):  40 - 60% 
Contingut de cendres (UNE 104281-3-8):  5 - 50% 
Característiques del residu sec: 
- Escalfament a 100°C (UNE 104281-3-10):  No s'ha d'apreciar guerxament, degoteig ni formació de

bombolles.
- Flexibilitat  a  0°C  (UNE  104281-3-11):   No  s'ha  d'apreciar  clivellament,  escates  ni  pèrdua

d'adhesivitat.

- Assaig de flama directa (UNE 104281-3-12): S'ha de carbonitzar sense fluir. 
EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS EC: 
Viscositat Saybolt-Furol a 25°C (UNE 104281-3-3):  200 - 20 s 
Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5):  0,98 - 1,02 g/cm3
Contingut d'aigua, en massa (UNE 104281-3-2):  40 - 70% 
Sedimentació als 5 dies (en massa) (UNE 104281-3-6):  <= 5% 
Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4):  30 - 60% 
Assaig sobre el residu de destil·lació: 
- Penetració, 25°C, 100 g, 5 s en 0,1 mm (UNE 104281-1-4):  50 -200 mm 
Contingut de cendres (UNE 104281-3-8):  <= 1% 
EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS ED: 
Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5):  0,98 - 1,10 g/cm3
Contingut d'aigua (UNE 104281-3-2):  40 - 55% 
Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4):  45 - 60%
Contingut de cendres (UNE 104281-3-8):  5 - 30% 
Enduriment:  24h
Solubilitat en aigua de l'emulsió fresca:  Total
Solubilitat en aigua de l'emulsió seca:  Insoluble 
Característiques del residu sec: 
- Escalfament a 100°C (UNE 104281-3-10):  No s'ha d'apreciar guerxament, degoteig ni formació de

bombolles.
- Flexibilitat  a  0°C  (UNE  104281-3-11):   No  s'ha  d'apreciar  clivellament,  escates  ni  pèrdua

d'adhesivitat.
- Assaig de flama directa (UNE 104281-3-12): S'ha de carbonitzar sense fluir. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En envàs hermètic. 
Emmagatzematge: En envàs tancat hermèticament, protegit de la humitat, de les gelades i de la radiació
solar directa. 
El sistema de transport i les instal·lacions d'emmagatzematge han de tenir l'aprovació de la DF que
les comprovarà per tal que no es pugui alterar la qualitat del material. De no obtenir-ne l'aprovació
corresponent,  es  suspendrà  l'utilització  del  contingut  del  tanc  fins  a  la  comprovació  de  les
característiques que es cregui oportunes d'entre les indicades a la normativa vigent o al plec. 
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos. 

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

UNE  104231:1999  Impermeabilización.  Materiales  bituminosos  y  bituminosos  modificados.  Emulsiones
asfálticas. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
A la recepció de cada partida s'exigirà l'albarà, un full de característiques i un certificat de
garantia de qualitat del material, subscrit pel fabricant, on s'especifiqui el tipus i denominació del
betum, i es garanteixi el compliment de les condicions exigides en el plec de condicions. 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció del sistema de transport i les instal·lacions d'emmagatzematge per part de la DF. 
- Recepció de l'albarà, el full de característiques i certificat de qualitat del material. 
Amb independència de la presentació del certificat esmentat, per a cada subministrament de material
rebut es demanarà al contractista el resultat de l'assaig: 
- Residu per destil·lació (NLT 139). 
En cas de no rebre el certificat de qualitat o de presentar dubtes d'interpretació, la DF pot
determinar l'execució dels assaigs que consideri oportuns per tal de garantir les condicions exigides
en el plec. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
La presa de mostres es farà segons les indicacions de la norma UNE 104281-3-1 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Els resultats dels assaigs i els valors del certificat d'identificació, han de complir les limitacions
establertes en el plec. 

 

____________________________________________________________________________
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B8 - MATERIALS PER A REVESTIMENTS

B81 - MATERIALS PER A ARREBOSSATS I ENGUIXATS

B811 - MORTERS PER A ARREBOSSATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B8111G90.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, d'àrids, aigua i, de vegades, d'adicions o
additius per a realitzar revestiments continus exteriors o interiors. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Morter per a revestiments d'ús corrent (GP): Sense característiques especials.
- Morter per a revestiments lleugers (LW): Morter dissenyat amb una densitat, en estat endurit i sec,

que és <= 1300 kg/m3
- Morter per a revestiments acolorits (CR): Morter dissenyat especialment acolorits.
- Morter per a revestiments monocapa (OC): Morter dissenyat que s'aplica en una capa que compleix les

mateixes funcions que un sistema multicapa utilitzat en exteriors i usualment és de color. Aquests
morters es poden fabricar amb àrids normals i/o lleugers.

- Morter per a revestiments per a la renovació (R): Morter dissenyat que s'utilitza per murs de
fàbrica humits que contenen sals solubles en aigua. Aquests morters tenen una porositat i una
permeabilitat  al  vapor  d'aigua  elevades  ,  així  com  una  reduïda  absorció  de  l'aigua  per
capil·laritat.

- Morter per a aïllament tèrmic (T): Morter dissenyat amb unes propietats específiques d'aïllament
tèrmic. 

CONDICIONS GENERALS: 
Característiques del morter fresc: 
- Temps d'utilització. Valor que declara el fabricant d'acord amb assaig EN 1015-9
- Contingut en aire: EN 1015-7 o EN 1015-6 si s'han utilitzat granulats porosos. 
Característiques del morter endurit: 
- Densitat aparent en sec: EN 1015-10
- Resistència a compressió: EN 1015-11
- Resistència d'unió (adhesió): EN 1015-12
- Adhesió després de cicles climàtics de condicionament: EN 1015-21
- Absorció d'aigua per capil·laritat: EN 1015-18
- Penetració d'aigua després d'assaig AAC: EN 1015-18
- Permeabilitat al vapor d'aigua després de cicles climàtics de condicionament: EN1015-21
- Coeficient de permeabilitat al vapor d'aigua: EN 1015-19
- Coeficient de conductivitat tèrmica: EN 1745
- Reacció davant del foc: 

- Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%:  Classe A1
- Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%:  Classe segons UNE-EN 13501-1 

- Durabilitat per al morter monocapa (OC) d'acord amb assaig EN-1015-21 (resistència als cicles de
gel/desgel) i per a la resta de morters d'acord amb les disposicions vàlides en el lloc previst
d'utilització. 

Propietats del morter endurit: 
- Interval de resistència a compressió a 28 dies (CS): 

- S I:  0,4 a 2,5 N/mm2
- S II: .1,5 a 5,0 N/mm2
- CS III:  3,5 a 7,5 N/mm2
- CS IV:  >=6N/mm2 

- Absorció d'aigua per capil·laritat (W): 
- W 0: No especificat
- W1: c<=0,40 kg/m2 min0,5
- W2:  c<=0,20 kg/m2 min0,5 

- Conductivitat tèrmica (T): 
- T1: <= 0,1 W/m K 
- T2: <= 0,2 W/ m K 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: en envasos tancats hermèticament. 

Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i
protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials. 

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

UNE-EN 998-1:2003 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 1: Morteros para revoco y
enlucido. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, el
fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats higrotèrmiques següents, d'acord
amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1: 
- Conductivitat tèrmica (W/mK) 
- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Nom o marca d'identificació i adreça registrada del fabricant
- Dos últims dígits del any en el que es va estampar el marcatge CE
- Referència a la norma UNE-EN 998-1
- Reacció al foc
- Absorció d'aigua (per morters per ésser utilitzats a l'exterior)
- Permeabilitat al vapor d'aigua per a morters de revestiment exterior i permeabilitat a l'aigua

després de cicles climàtics de condicionament per morters OC
- Adhesió o adhesió després de cicles climàtics per morters OC.
- Conductivitat tèrmica/densitat i conductivitat tèrmica per morters T
- Durabilitat per a morters exteriors i durabilitat (resistència al gel desgel) per a morters OC 
El  subministrador  ha  de  posar  a  disposició  de  la  DF  en  el  cas  que  aquesta  ho  sol·liciti,  la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a acabat de murs, pilars, envans i sostres: 
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del

fabricant, d'acord a les exigències del plec de condicions, incloent els resultats corresponents de
resistència a compressió (UNE EN 1015-11). 

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es
realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant,
d'acord a les condicions exigides. 
Els valors de consistència  i resistència a compressió han de correspondre a les especificacions de
projecte. 
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B8 - MATERIALS PER A REVESTIMENTS

B81 - MATERIALS PER A ARREBOSSATS I ENGUIXATS

B81Z - MATERIALS AUXILIARS PER A ARREBOSSATS I ENGUIXATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B81ZB9K0.
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Cantoneres per a arestes. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Cantonera de xapa d'acer galvanitzat amb aresta roma o recte, de xapa llisa i dues bandes laterals

de la mateixa xapa perforada o desplegada 
- Cantonera d'alumini per a arestes 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
L'aresta de la cantonera ha de ser recta i sense deformacions. 
Llargària:  >= 2 m 
Dimensions de les bandes laterals 
- Perfils d'acer galvanitzat:  >= 3 cm
- Perfils d'alumini:  >= 2,5 cm 
Gruix de la xapa:  >= 0,6 mm 
Toleràncies: 
- Fletxa:  ± 3 mm 
CANTONERA DE XAPA D'ACER GALVANITZAT: 
Protecció galvanitzada:  >= 275 g/m2 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

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. 
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B8 - MATERIALS PER A REVESTIMENTS

B84 - MATERIALS PER A CELS RASOS

B84Z - MATERIALS AUXILIARS PER A CELS RASOS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B84ZUB80.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Conjunt format pels perfils horitzontals que conformaran l'entramat de suport de les peces del cel
ras,  els  tirants  o  elements  verticals  per  penjar  l'entramat  de  l'estructura  de  l'edifici,  les
fixacions per subjectar els tirants, i els perfils perimetrals per a fixar el cel ras als elements
verticals. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les característiques dels materials que conformen l'estructura del cel ras estan regulades per la
norma UNE-EN 13964. 
Els element de fixació superior disposaran d'un DITE, sempre que existeixi la corresponent Guia de
Document d'Idoneïtat Tècnic Europeu corresponent. 
L'entramat de perfils ha de ser compatible amb el tipus de plaques o lames que suportarà. La distancia
entre eixos dels perfils, el sistema de fixació d'aquests, la separació d'elements de suspensió,
l'amplada de la zona de recolzament de les plaques, la capacitat portant, el tipus de protecció i
acabat, el sistema d'immobilització horitzontal, etc. han de ser els indicats a la DT.  
No han de tenir marques de plecs, cops ni altres defectes en el recobriment del galvanitzat. 
Han de tenir els forats necessaris per a la seva suspensió del sostre. 
Els elements de suspensió han de permetre de regular l'alçària del pla del cel ras. 
Si  l'entramat  és  vist,  la  cara  vista  dels  perfils  ha  d'anar  acabada  amb  pintura  de  les
característiques i del color exigits per la DF. 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons
la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Reacció al foc (UNE-EN 13823) 
- Capacitat portant (UNE-EN 13964) 
- Durabilitat: classe d'exposició d'acord amb la taula 7 de la UNE-EN 13964 
- Toleràncies i dimensions: ha de cumplir les definides a la taula 2 de la UNE-EN 13964 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Embalats de manera que s'asseguri la seva rectitud. 
Emmagatzematge:  En  posició  horitzontal,  sobre  superfícies  planes,  sense  contacte  amb  el  terra  i
protegits de la brutícia i d'impactes. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 13964:2006 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo. 
UNE-EN 13964:2006/A1:2008 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El  subministrador  ha  de  posar  a  disposició  de  la  DF  en  el  cas  que  aquesta  ho  sol·liciti,  la
documentació  següent,  que  acredita  el  marcatge  CE,  segons  el  sistema  d'avaluació  de  conformitat
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre reacció al foc de
Nivell o Classe: (A1 a E)***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de
reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE,
i les seves modificacions),
 - Productes per a acabat interior de sostres per a usos finals, excepte el subjecte a reglamentacions
sobre resistència al foc, sobre reacció al foc i sobre substàncies perilloses i el subjecte als
requisits de seguretat d'ús en vigor (fragilitat, resistència a la tracció per flexió i capacitat
portant): 
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions
 - Productes per a acabat interior de sostres subjecte als requisits de seguretat d'ús en vigor
(fragilitat, resistència a la tracció per flexió i capacitat portant),
 - Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre reacció al foc de
Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa clarament
identificable en el procés de producció no suposa una millora en la classificació de reacció al foc
(per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic),
 - Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre substàncies perilloses,
 - Productes per a acabat interior subjecte a reglamentacions sobre resistència al foc: 
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions
 - Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre reacció al foc de
Nivell  o  Classe:  (A1,  A2,  B,  C)*.  *  Productes  o  materials  per  als  quals  una  etapa  clarament
identificable en el procés de producció suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per
exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic): 
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- El número i l'any d'aquesta norma, EN 13964:2004 i quan correspongui el número/data o referència de

les modificacions/revisions a aquesta norma europea 
- Els símbols corresponents al tipus i a les dimensions 
- Identificació del material o materials 
- Any i mes de fabricació 
- Les característiques i el nivell de prestacions declarat pel fabricant 
OPERACIONS DE CONTROL: 
- El  control  de  recepció  de  material  verificarà  que  les  característiques  dels  materials  són

coincidents amb l'establert en el projecte i plec de condicions (CTE Parte 1. Art.7.2). 
- Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de

garantia del fabricant (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions
administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'admetrà cap material amb característiques inferiors a les indicades al projecte, ni materials amb
deficiències a la documentació de marcatge CE. 
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B8 - MATERIALS PER A REVESTIMENTS

B88 - MATERIALS PER ESTUCATS I MONOCAPES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B8816432.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, d'àrids, aigua i, de vegades, d'adicions o
additius per a realitzar revestiments continus exteriors o interiors. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Morter per a revestiments d'ús corrent (GP): Sense característiques especials.
- Morter per a revestiments lleugers (LW): Morter dissenyat amb una densitat, en estat endurit i sec,

que és <= 1300 kg/m3
- Morter per a revestiments acolorits (CR): Morter dissenyat especialment acolorits.
- Morter per a revestiments monocapa (OC): Morter dissenyat que s'aplica en una capa que compleix les

mateixes funcions que un sistema multicapa utilitzat en exteriors i usualment és de color. Aquests
morters es poden fabricar amb àrids normals i/o lleugers.

- Morter per a revestiments per a la renovació (R): Morter dissenyat que s'utilitza per murs de
fàbrica humits que contenen sals solubles en aigua. Aquests morters tenen una porositat i una
permeabilitat  al  vapor  d'aigua  elevades  ,  així  com  una  reduïda  absorció  de  l'aigua  per
capil·laritat.

- Morter per a aïllament tèrmic (T): Morter dissenyat amb unes propietats específiques d'aïllament
tèrmic. 

- Pasta vinílica de color amb càrregues minerals i additius per a revestiments continus, per a
textures ratllades o a la tirolesa. 

MORTERS PER A ARREBOSSATS I MONOCAPES SEGONS UNE-EN 998-1: 
Característiques del morter fresc: 
- Temps d'utilització. Valor que declara el fabricant d'acord amb assaig EN 1015-9
- Contingut en aire: EN 1015-7 o EN 1015-6 si s'han utilitzat granulats porosos. 
Característiques del morter endurit: 
- Densitat aparent en sec: EN 1015-10
- Resistència a compressió: EN 1015-11
- Resistència d'unió (adhesió): EN 1015-12
- Adhesió després de cicles climàtics de condicionament: EN 1015-21
- Absorció d'aigua per capil·laritat: EN 1015-18
- Penetració d'aigua després d'assaig AAC: EN 1015-18
- Permeabilitat al vapor d'aigua després de cicles climàtics de condicionament: EN1015-21
- Coeficient de permeabilitat al vapor d'aigua: EN 1015-19
- Coeficient de conductivitat tèrmica: EN 1745
- Reacció davant del foc: 

- Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%:  Classe A1
- Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%:  Classe segons UNE-EN 13501-1 

- Durabilitat per al morter monocapa (OC) d'acord amb assaig EN-1015-21 (resistència als cicles de
gel/desgel) i per a la resta de morters d'acord amb les disposicions vàlides en el lloc previst
d'utilització. 

Propietats del morter endurit: 
- Interval de resistència a compressió a 28 dies (CS): 

- S I:  0,4 a 2,5 N/mm2
- S II: .1,5 a 5,0 N/mm2
- CS III:  3,5 a 7,5 N/mm2
- CS IV:  >=6N/mm2 

- Absorció d'aigua per capil·laritat (W): 
- W 0: No especificat
- W1: c<=0,40 kg/m2 min0,5
- W2:  c<=0,20 kg/m2 min0,5 

- Conductivitat tèrmica (T): 
- T1: <= 0,1 W/m K 
- T2: <= 0,2 W/ m K 

PASTA VINÍLICA: 

Pasta  acuosa  composada  per  un  copolímer  vinílic  com  a  lligant,  pigments,  càrregues  minerals  i
additius. 
Característiques físiques: 
- Pigments:  9% 

- Textura ratllada:  67%
- Textura tirolesa:  65% 

- Lligants i additius en sec:  9% 
- Textura ratllada:  15%
- Textura tirolesa:  20%
- Textura ratllada:  1,75 a 1,85 kg/dm3
- Textura tirolesa:  1,8 kg/dm3
- Textura ratllada:  75 a 80%
- Textura tirolesa:  73%
- Textura ratllada:  80 a 95%
- Textura tirolesa:  80% 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: en envasos tancats hermèticament. 
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i
protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials. 

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

MORTERS PER A ARREBOSSATS I MONOCAPES SEGONS UNE-EN 998-1: 
UNE-EN 998-1:2003 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 1: Morteros para revoco y
enlucido. 
PASTA VINÍLICA: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, el
fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats higrotèrmiques següents, d'acord
amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1: 
- Conductivitat tèrmica (W/mK) 
- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTERS MONOCAPA: 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Nom o marca d'identificació i adreça registrada del fabricant
- Dos últims dígits del any en el que es va estampar el marcatge CE
- Referència a la norma UNE-EN 998-1
- Reacció al foc
- Absorció d'aigua (per morters per ésser utilitzats a l'exterior)
- Permeabilitat al vapor d'aigua per a morters de revestiment exterior i permeabilitat a l'aigua

després de cicles climàtics de condicionament per morters OC
- Adhesió o adhesió després de cicles climàtics per morters OC.
- Conductivitat tèrmica/densitat i conductivitat tèrmica per morters T
- Durabilitat per a morters exteriors i durabilitat (resistència al gel desgel) per a morters OC 
El  subministrador  ha  de  posar  a  disposició  de  la  DF  en  el  cas  que  aquesta  ho  sol·liciti,  la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a acabat de murs, pilars, envans i sostres: 
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PASTA VINÍLICA: 
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Color (UNE 48103)
- Capacitat de l'envàs
- Data de caducitat
- Rendiment
- Condicions ambientals mínimes per a la seva aplicació
- Instruccions d'ús i d'aplicació
- Temps d'assecatge al tacte



Projecte Bàsic i d'Execució

Projecte de Rehabilitació de la coberta del MERCAT MUNICIPAL de CANET DE MAR

client: Ajuntament de Canet de Mar

pàg.114 de 206 18 de maig de 2018

- Toxicitat i inflamabilitat
- Incompatibilitats i atacs físics o químics 
OPERACIONS DE  CONTROL EN MORTER MONOCAPA: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del

fabricant, d'acord a les exigències del plec de condicions, incloent els resultats corresponents de
resistència a compressió (UNE EN 1015-11). 

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es
realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista. 
OPERACIONS DE CONTROL EN PASTA VINÍLICA: 
Inspecció de les condicions de subministrament (etiquetatge). 
Abans de començar l'obra, o si varia el subministrament, es demanaran al contractista els certificats
del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats
dels assaigs d'identificació indicats a les especificacions, realitzats per un laboratori acreditat. 
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es
realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista. 
Si el material disposa de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de l'UE, es podrà
prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN MORTER MONOCAPA: 
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant,
d'acord a les condicions exigides. 
Els valors de consistència  i resistència a compressió han de correspondre a les especificacions de
projecte. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN PASTA VINÍLICA: 
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del
fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del Contractista. 
Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un altre mostra del mateix lot.
Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les dues mostres resultin satisfactoris. 

 

____________________________________________________________________________

 

 

B8 - MATERIALS PER A REVESTIMENTS

B89 - MATERIALS PER A PINTURES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B89Z2000,B89ZNE00,B89ZA000,B89Z9E00,B89ZB000.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Pintures, pastes i esmalts. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Pintura a la cola: Pintura a l'aigua formada per un aglomerant a base de coles cel·lulòsiques o

anilàcies i pigments resistents als àlcalis 
- Pintura a la calç: Dissolució en aigua, l'aglutinant i el pigment de la qual és l'hidròxid de calç

o la calç apagada 
- Pintura  al  ciment:  Dissolució  en  aigua  de  ciment  blanc  tractat  i  pigments  resistents  a

l'alcalinitat 
- Pintura al làtex: Pintura a base de polímers vinílics en dispersió 
- Pintura plàstica: Pintura formada per un aglomerant a base d'un polímer sintètic, en dispersió

aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis i a la intempèrie 
- Pintura acrílica: Pintura formada per copolímers acrílics amb pigments i càrregues inorgàniques, en

una dispersió aquosa. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent 
- Esmalt gras: Pintura formada per olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintètiques i

dissolvents 
- Esmalt sintètic: Pintura formada per un aglomerant de resines alquídiques, soles o modificades,

pigments resistents als àlcalis i a la intempèrie i additius modificadors de la brillantor. Seca a
l'aire per evaporació del dissolvent 

- Esmalt de poliuretà d'un component: Pintura formada per un aglomerant de resines de poliuretà,
soles o modificades, que catalitzen amb la humitat atmosfèrica i pigments resistents als àlcalis i
a la intempèrie, dissolta en dissolvents adequats 

- Esmalt de poliuretà de dos components: Pintura formada per copolímers de resines de poliuretà
fluïdificades i pigmentades. Seca per polimerització mitjançant un catalitzador 

- Esmalt de poliuretà uretanat: Pintura formada per resines uretanades 
- Esmalt epoxi: Revestiment de resines epoxi, format per dos components: un enduridor i una resina,

que cal barrejar abans de l'aplicació. Seca per reacció química dels dos components 
- Esmalt en dispersió acrílica: Copolímers acrílics en una emulsió aquosa 
- Esmalt de clorcautxú: Seca a l'aire per evaporació del dissolvent 
- Pasta plàstica de picar: Pintura formada per un vehicle a base d'un polímer sintètic, en dispersió

aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis i la intempèrie 
PINTURA A LA COLA: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells,

dipòsits durs ni flotació de pigments. 
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de fer

córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de
l'assecat 

- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

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

Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable. 
- Adherència (UNE 48032):  <= 2 
PINTURA A LA CALÇ: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o
procediments neumàtics fins a l'impregnació dels porus de la superfície a tractar. 
Després d'assecar-se s'han d'aplicar dues capes d'acabat. 
Un cop seca, ha de ser resistent a la intempèrie, ha d'endurir amb la humitat i el temps i ha de tenir
propietats microbicides. 
PINTURA AL CIMENT: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o
pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar. 
Un cop seca ha de ser resistent a la intempèrie. 
PINTURA AL LÀTEX: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, ni

dipòsits durs 
- Un cop preparada ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa

uniforme després de l'assecat 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

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

Característiques de la pel·lícula seca: 
- Adherència (UNE 48032):  <= 2 
PINTURA PLÀSTICA: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- La pintura  continguda al  seu envàs  original recentment  obert, no  ha de  presentar senyals  de

putrefacció, pells ni materies extranyes. 
- Amb l'envàs ple i sotmesa a agitació (UNE_EN 21513 i UNE 48-083) no ha de tenir coàguls, pells,

dipòsits durs ni flotació de pigments 
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de fer

córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de
l'assecat 

- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

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

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

- Rendiment:  > 6 m2/kg 
- Relació volum pigments + càrregues/volum pigments, pes càrregues, aglomerat sòlid (PVC): < 80% 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable, i per a exteriors, insaponificable. 
- Adherència (UNE 48032):  <= 2 
- Capacitat de recobriment (UNE 48259):  Relació constant >= 0,98 
- Resistència al rentat (DIN 53778): 

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

- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir
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- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir 
PINTURA PLÀSTICA PER A EXTERIORS: 
Resistència a la immersió (UNE 48-144):  No s'observen canvis o defectes 
Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir 
Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de complir 
Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir 
PINTURA ACRÍLICA: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o

procediments pneumàtics 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

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

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

dipòsits durs ni flotació de pigments. 
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la

brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge. 
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 25 micres 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

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

- Material volàtil (INTA 16 02 31):  >= 70 ± 5% 
- Rendiment per a una capa de 30 micres:  >= 5 m2/kg 
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5 
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Adherència (UNE 48032):  <= 2 
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys moderats 
- Esgrogueïment accelerat per colors amb reflectància aparent superior al 80% (INTA 160.603): < 0,12 
ESMALT DE POLIURETÀ D'UN COMPONENT: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells,

dipòsits durs ni flotació de pigments. 
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la

brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge. 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

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

- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5 
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Adherència (UNE 48032):  <= 2 
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits 
- Adherència i resistència a l'impacte: 
+----------------------------------------------------------------------+
¦                                         ¦A les 24 h¦ Al cap de 7 dies¦
¦-----------------------------------------¦----------¦-----------------¦
¦Adherència al quadriculat:               ¦  100%    ¦     100%        ¦
¦Impacte directe o indirecte:             ¦          ¦                 ¦

¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦   Bé     ¦  Ha de complir  ¦
+----------------------------------------------------------------------+ 
- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats  
- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits 
- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits 
- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent 
- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir 
- Resistència química: 

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

ESMALT DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS: 
Cal barrejar els dos components abans de l'aplicació. 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la

brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge. 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

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

Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Adherència (UNE 48032):  <= 2 
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits 
- Ha  de  tenir  bona  resistència  química  als  àcids  diluïts,  als  hidrocarburs,  les  sals  i  als

detergents. 
ESMALT DE POLIURETÀ URETANAT: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o
pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar. 
Temps d'assecatge a 20°C:  1 - 2 h 
Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol. 
ESMALT DE DISPERSIÓ ACRÍLICA: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o
pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar. 
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable 
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 20 min
- Totalment sec:  < 1 h 
ESMALT DE CLORCAUTXÚ: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o corró. 
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 30 min
- Totalment sec:  < 2 h 
Ha de ser resistent a l'aigua dolça i salada, als àcids i als àlcalis. 
ESMALT EPOXI: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o
pistola. 
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 29):  > 30°C 
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 30 min
- Totalment sec:  < 10 h 
Ha de tenir bona resistència al desgast. 
Ha de ser resistent a l'àcid làctic 1%, acètic 10%, clorhídric 20%, cítric 30%, sosa i solucions
bàsiques, als hidrocarburs (benzina, querosè) als olis animals i vegetals, a l'aigua, als detergents i
a l'alcohol etílic 10%. 
Resistència mecànica (desprès de 7 dies de polimerització): 
- Tracció:  >= 16 N/mm2
- Compressió:  >= 85 N/mm2 
Resistència a la temperatura:  80°C 
PASTA PLÀSTICA DE PICAR: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells,

dipòsits durs ni flotació de pigments. 
- Ha de tenir una consistència adequada. 
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres 
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- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 1 h
- Totalment sec:  < 2 h 

- Pes específic:  < 17 kN/m3 
- Relació: volum del pigment/volum de la resina (PVC):  < 80% 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Adherència (UNE 48032):  <= 2 
- Resistència al rentat (DIN 53778): 

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

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

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ
ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR: 
Subministrament: En pots o bidons. 
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte
amb el terra. S'ha de preservar de les gelades. 
PINTURA A LA CALÇ: 
Subministrament de la calç aèria en terrossos o envasada.
La calç hidràulica ha de subministrar-se en pols. 
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte
amb el terra. S'ha de preservar de les gelades. 
PINTURA AL CIMENT: 
Subministrament: En pols, en envasos adequats. 
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte
amb el terra. S'ha de preservar de les gelades. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS  DE MARCATGE  I CONTROL  DE LA  DOCUMENTACIÓ  EN PINTURA  A LA  COLA, AL  LÀTEX, ACRÍLICA,
PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR: 
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Codi d'identificació 
- Pes net o volum del producte 
- Data de caducitat 
- Instruccions d'ús 
- Dissolvents adequats 
- Límits de temperatura 
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat 
- Toxicitat i inflamabilitat 
- Proporció de la barreja i temps d'utilització, en els productes de dos components 
- Color i acabat, en la pintura plàstica o al làtex i en l'esmalt sintètic, de poliuretà 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA CALÇ: 
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Codi d'identificació 
- Pes net o volum del producte 
- Toxicitat i inflamabilitat 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA AL CIMENT: 

A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Codi d'identificació 
- Pes net o volum del producte 
- Instruccions d'ús 
- Temps d'estabilitat de la barreja 
- Temperatura mínima d'aplicació 
- Temps d'assecatge 
- Rendiment teòric en m/l 
- Color 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui les dades

exigides a les especificacions. 
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents
amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE. 
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de
garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o
autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui
pertinent. 
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant
disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent 
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un
país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de
les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els
resultats  dels  assaigs  corresponents  al  subministrament  rebut.  En  qualsevol  cas,  la  DF  podrà
sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 
- Comprovació de l'estat de conservació de la pintura, en un 10 % dels pots rebuts (INTA 16 02 26). 
OPERACIONS DE CONTROL EN PINTURA PLÀSTICA: 
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs següents: 

- Determinació de la finor de mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57)
- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)
- Pes específic UNE EN ISO 2811-1
- Capacitat de cobriment en humitat INTA 16.02.62(9.82)
- Capacitat de cobriment en sec INTA 16.02.61(2.58)
- Conservació de la pintura (cada 100 m2) INTA 16.02.26 

  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri
representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora del
pressupost d'autocontrol. 
OPERACIONS DE CONTROL EN ESMALT SINTÈTIC I DE POLIURETÀ: 
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs següents: 

- Esmalt sintètic: 
- Assaigs sobre la pintura líquida: 

- Determinació de la finor de mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57)
- Punt d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61)
- Contingut matèria volàtil INTA 16.02.31A (10.7)
- Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68)
- Índex de despreniments INTA 16.02.88
- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57) 

- Assaigs sobre la pel·lícula seca: 
- Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071
- Resistència a l'abrasió d'una capa UNE 48250
- Engroguiment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071
- Conservació de la pintura INTA 16.02.26 

- Esmalt de poliuretà: 
- Assaigs sobre la pintura líquida: 

- Punt d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61)
- Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68)
- Índex de despreniments INTA 16.02.88
- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57) 

- Assaigs sobre la pel·lícula seca: 
- Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071
- Resistència al impacte UNE EN ISO 6272-1
- Càrrega concentrada en moviment UNE EN ISO 6272-1
- Resistència al ratllat UNE EN ISO 1518
- Resistència a l'abrasió d'una capa UNE 48250
- Resistència a agents químics UNE 48027
- Conservació de la pintura INTA 16.02.26
- Resistència al calor UNE 48033 
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  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri
representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora del
pressupost d'autocontrol. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes
de procediment corresponents. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o certificats, així com
els que presentin mal estat de conservació i/o emmagatzematge. 
En cas d'observar deficiències en l'estat de conservació d'un pot, es rebutjarà la unitat corresponent
i s'incrementarà la inspecció, en primera instància, fins al 20 % dels pots subministrats. Si es
continuen observant irregularitats, es passarà a controlar el 100% del subministrament. 
Els assaigs d'identificació han de resultar d'acord a les especificacions del plec i a les condicions
garantides en el certificat del material. En cas d'incompliment, es realitzarà l'assaig sobre dues
mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt sempre que els dos resultats estiguin d'acord a
dites especificacions. 

 

____________________________________________________________________________

 

 

B8 - MATERIALS PER A REVESTIMENTS

B8Z - MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS

B8Z1 - MALLES PER A ARMADURES D'ARREBOSSATS, ENGUIXATS I PINTATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B8Z101JG.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Malla de fibra de vidre revestida de PVC, utilitzada per a donar resistència a un revestiment continu,
principalment en punts de discontinuïtat del suport. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir una superfície neta i uniforme. 
Ha de ser resistent als àlcalis dels morters. 
Característiques físiques:
+-------------------------------------------------------------------+
¦Llum de  ¦  Pes   ¦ Gruix  ¦Resistència mitjana ¦Allargament fins  ¦
¦la malla ¦ mínim  ¦        ¦    a tracció       ¦   trencament     ¦
¦  (mm)   ¦ (g/m2) ¦ (mm)   ¦     (daN/5 cm)     ¦                  ¦
¦---------¦--------¦--------¦--------------------¦------------------¦
¦ 1 x 1   ¦  84,4  ¦<= 0,2  ¦      >= 100        ¦    >= 2,5%       ¦
¦ 3 x 3   ¦  152   ¦<= 0,4  ¦      >= 165        ¦    >= 3,5%       ¦
¦ 4 x 3   ¦   85   ¦ <= 1   ¦      >= 90         ¦    >= 2,5%       ¦
¦ 6 x 4   ¦  123   ¦ <= 1   ¦      >= 110        ¦    >= 3,0%       ¦
¦10 x 10  ¦  145   ¦ <= 1   ¦      >= 135        ¦    >= 3,0%       ¦
¦ 4 x 4   ¦  180   ¦ <= 0,9 ¦      >= 150        ¦    >= 6,0%       ¦
¦10 x 10  ¦  217   ¦ <= 1   ¦      >= 200        ¦    >= 2,0%       ¦
¦ 6 x 5   ¦  484   ¦ <= 1   ¦      >= 645        ¦    >= 5,0%       ¦
¦ 4 x 4   ¦  730   ¦ <= 1   ¦      >= 445        ¦    >= 4,5%       ¦
+-------------------------------------------------------------------+ 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En rotlles de llargària igual o superior a 30 m i d'amplària igual o superior a 1 m.
Emmagatzematge: En posició horitzontal, protegits del sol i la pluja. 

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. 

 

____________________________________________________________________________

 

 

B8 - MATERIALS PER A REVESTIMENTS

B8Z - MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS

B8ZA - MATERIALS PER A IMPRIMACIONS I TRACTAMENTS SUPERFICIALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B8ZAM000,B8ZAH000,B8ZAA000.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Materials per a envernissats, emprimacions i tractaments superficials. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Brea epoxi: Pintura formada per una base de quitrà, resina epoxi i dissolvent i per un catalitzador

format per una solució de poliamina, poliamida o d'altres 
- Emprimació antioxidant: Emprimació sintètica de mini de plom electrolític, modificada eventualment

amb oli de llinosa 
- Emprimació  antioxidant  grassa:  Emprimació  de  mini  de  plom  electrolític  barrejada  amb  olis  i

dissolvents 
- Emprimació antioxidant al clorocautxú, a base de clorocautxú modificat 
- Emprimació antioxidant al poliuretà: Emprimació de dos components a base de resines de poliuretà

soles o modificades 
- Emprimació de làtex: Emprimació de polímer vinílic en dispersió 
- Emprimació fosfatant a base de resines viníliques o fenòliques, soles o modificades que catalitzen

en ser barrejades amb un activador 
- Pintura decapant: Producte líquid o semipastós, el component principal del qual és el clorur de

metilè amb dissolvents i altres additius 
- Decapant de baixa alcalinitat: producte específic per a paviments delicats, es composa bàsicament

de tensioactius aniònics i sabons. 
- Polímer  orgànic  o  inorgànic:  Pintura  mineral  formada  per  polímers  orgànics  o  inorgànics,

impermeable, de resistència química alta enfront dels àcids orgànics i inorgànics 
- Protector químic insecticida-fungicida per a fusta: Producte protector de la fusta o els seus

productes derivats, mitjançant el control dels organismes que destrueixen o alteren la fusta,
classificat com a TP8 pel R.D. 830/2010 

- Segelladora: Producte segellant per a fusta, guix i ciment i paviments porosos 
- Solució de silicona 
- Vernís  gras,  format  d'olis  secants  barrejats  amb  resines  dures,  naturals  o  sintètiques  i

dissolvents 
- Vernís sintètic, format per un aglomerant de resines alquídiques, soles o modificades, i amb

additius modificadors de la brillantor 
- Vernís de poliuretà d'un component, format per un aglomerant de resines de poliuretà, soles o

modificades, que catalitzen amb la humitat atmosfèrica, dissolt en dissolvents adequats 
- Vernís de poliuretà de dos componentes, format per un aglomerant de resines hidroxilades, soles o

modificades, que catalitzen en ser mesclades amb un isocianat 
- Vernís de poliuretà uretanat, format per resines uretanades 
- Vernís fenòlic, format per resines fenòliques i olis especials 
- Vernís  d'urea-formol,  format  per  un  aglomerant  a  base  de  resines  d'urea-formol  i  additius

modificants de la lluentor, dissolt en dissolvents adequats 
VERNÍS: 
Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa,
ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge. 
VERNÍS GRAS: 
Ha de ser resistent al fregament i al rentat. 
VERNÍS SINTÈTIC: 
No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22). 
Rendiment per a una capa de 30 micres:  >= 5 m2/kg 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
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- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, pells ni
dipòsits durs 

- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A):  >= 30°C 
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5 
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

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

Característiques de la pel·lícula seca: 
- Ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 
- Adherència (UNE 48032):  <= 2 
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys moderats 
VERNÍS DE POLIURETÀ: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, pells ni

dipòsits durs 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A):  >= 30°C 
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5 
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

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

Característiques de la pel·lícula seca: 
- Ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 
- Adherència (UNE 48032):  <= 2 
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits 
- Adherència i resistència a l'impacte: 
+----------------------------------------------------------------------+
¦                                         ¦A les 24 h¦ Al cap de 7 dies¦
¦-----------------------------------------¦----------¦-----------------¦
¦Adherència al quadriculat:               ¦  100%    ¦     100%        ¦
¦Impacte directe o indirecte:             ¦          ¦                 ¦
¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦   Bé     ¦  Ha de complir  ¦
+----------------------------------------------------------------------+ 
- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats  
- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits 
- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits 
- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent 
- Resistència a la calor (UNE 48033):  Fins a 250°C 
- Resistència química: 

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

VERNÍS DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS: 
Temps d'inducció de la mescla:  15 - 30 minuts 
Vida de la mescla a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 29):  2 - 8 h 
VERNÍS DE POLIURETÀ URETANAT: 
Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol. 
Temps d'assecatge a 20°C:  1 - 2 h 
VERNÍS FENÒLIC: 
Temps d'assecatge a 20°C:  6 - 12 h 
VERNÍS D'UREA-FORMOL: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, pells ni

dipòsits durs 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A):  >= 30°C 
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5 
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

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

Característiques de la pel·lícula seca: 
- Ha de ser de color estable i insaponificable. 

- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 
- Adherència (UNE 48032):  <= 2 
BREA EPOXI: 
El component base, amb l'envàs ple i acabat d'obrir, no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs
(INTA 16 02 26). 
Relació resina epoxi/quitrà:  40/60 
Temperatura d'inflamació del component base (INTA 16 02 44):  > 30°C 
Temps d'assecatge per a repintar (INTA 16 02 29):  >= 18 h 
Gruix de la capa (INTA 16 02 24):  >= 100 micres 
Resistència a la boira salina (INTA 16 06 04):  Ha de complir
Resistència a la immersió (INTA 16 06 01):  Ha de complir 
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells,

dipòsits durs ni flotació de pigments. 
- Pigment:  >= 26% de mini de plom electrolític
- Puresa del mini de plom electrolític (INTA 16 12 11):  >= 99,6% 
- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55):  < 50 micres 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 25°C 
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  > 3 
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 

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

- Pes específic a 23 ± 2°C, 50 ± 5% HR (INTA 16 42 03):  > 18 kN/m3 
- Rendiment per a una capa de 30 - 40 micres:  > 4 m2/kg 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- Resistència a la boira marina (INTA 16 01 01, ASTM B.117-73, oxidació marina 8 (0,1%) ASTM D.610-

68):  >= 150 h 
- Adherència (UNE 48032):  <= 2 
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT GRASSA: 
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. 
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 30°C 
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 1 h
- Totalment seca:  < 18 h 
Pes específic a 20°C:  > 23 kN/m3 
Rendiment per una capa de 45 - 50 micres:  > 4 m2/kg 
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL CLORCAUTXÚ: 
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola. 
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 23°C 
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 45 min
- Totalment seca:  < 4 h 
Pes específic a 20°C:  > 17,3 kN/m3 
Rendiment per una capa de 40 - 45 micres:  > 4 m2/kg 
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL POLIURETÀ: 
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola. 
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 15 min
- Totalment seca:  < 2 h 
Pes específic a 20°C:  > 13,5 kN/m3 
Rendiment per una capa de 40 - 45 micres:  > 4 m2/kg 
IMPRIMACIÓ DE LÀTEX: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, pells ni

dipòsits durs 
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la

brotxa i ha de fluir bé, i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat 
- Al tacte:  < 30 min
- Totalment seca:  < 2 h 

- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- Adherència (UNE 48032):  <= 2 
IMPRIMACIÓ FOSFATANT: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- La mescla preparada, al cap de 3 minuts d'agitació, no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs 
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la

brotxa i ha de fluir bé, i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat 
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 

- Al tacte:  < 15 min
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- Totalment seca:  < 1 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- Gruix de la capa:  4 - 10 micres 
- Adherència (UNE 48032):  <= 2 
LÍQUID DECAPANT DE BAIXA ALCALINITAT: 
Dilució del 25 al 50%
Un cop aplicat no ha d'alterar el color del material sobre el qual s'ha aplicat
pH (c.c.): 10,5 
PINTURA DECAPANT: 
Ha de ser d'evaporació ràpida. 
Un cop aplicat ha de desprendre les capes de pintura en pocs minuts. 
Ha de tenir una consistència per a la seva aplicació amb brotxa o espàtula. 
POLÍMER ACRÍLIC, ORGÀNIC O INORGÀNIC: 
Temps d'assecatge:  <= 30 min
Temps d'assecatge per a repintar:  > 8 h 
Pes específic:  13 kN/m3 
PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA: 
Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells ni
dipòsits durs. 
Ha de tenir una consistència adequada per a impregnar bé les fibres. 
Adherència (UNE 48-032):  <= 2 
SEGELLADORA AMB POLÍMERS ACRÍLICS: 
pH sobre T.Q.:7,75 
SEGELLADORA: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells,

dipòsits durs ni flotació de pigments. 
- Ha de tenir una dilució adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha

de fluir i anivellar bé, i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat 
- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55):  < 60 micres 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 30°C 
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 

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

- Rendiment per a una capa de 60 micres:  > 10 m2/kg 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- Adherència (UNE 48032):  <= 2 
SOLUCIÓ DE SILICONA: 
Ha  de  tenir  la  consistència  adequada  per  a  la  seva  aplicació  amb  brotxa,  corró  o  pistola.  Ha
d'impregnar bé les superfícies poroses sense deixar pel·lícula. 
Rendiment:  > 3 m2/l 
Temps d'assecatge al tacte a 20°C:  < 1 h 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En pots o bidons. 
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte
amb el terra. S'ha de preservar de les gelades. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Acabat, en el vernís 
- Codi d'identificació 
- Pes net o volum del producte 
- Data de caducitat 
- Instruccions d'ús 
- Dissolvents adequats 

- Límits de temperatura 
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat 
- Toxicitat i inflamabilitat 
- Color, en el vernís de poliuretà de dos components 
- Temps d'inducció de la mescla i vida de la mescla, en els productes de dos components. 
- Proporció mescla: Base/activador, en l'emprimació fosfatant o Base/catalitzador en la brea epoxi. 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui les dades

exigides a les especificacions. 
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents
amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE. 
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de
garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o
autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui
pertinent. 
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant
disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent 
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un
país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de
les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els
resultats  dels  assaigs  corresponents  al  subministrament  rebut.  En  qualsevol  cas,  la  DF  podrà
sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 
OPERACIONS DE CONTROL EN IMPRIMACIÓ D'ELEMENTS METÀL·LICS: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs següents: 

- Assaigs sobre pintura líquida: 
- Dotació de pigment
- Puresa del mini de plom electrolític INTA 16.12.11
- Finor de la mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57)
- Temperatura d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61)
- Pes específic UNE-EN ISO 2811-1
- Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68)
- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57) 

- Assaigs sobre pel·lícula seca: 
- Resistència a la boira marina UNE EN ISO 9227
- Adherència  UNE EN ISO 2409 

  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri
representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora del
pressupost d'autocontrol. 
OPERACIONS DE CONTROL EN ENVERNISSAT DE PARAMENTS: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi a

l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment
del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un
laboratori acreditat: 
- Temperatura d'inflamació INTA 160.232A
- Índex d'anivellament INTA 160289
- Índex de despreniment INTA 160.288
- Temps d'assecat INTA 160.229
- Envelliment accelerat INTA 160.605
- Adherència UNE EN ISO 2409 

  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri
representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora del
pressupost d'autocontrol. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes
de procediment corresponents. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN IMPRIMACIÓ D'ELEMENTS METÀL·LICS: 
No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o certificats, així com
els que presentin mal estat de conservació i/o emmagatzematge. 
En cas d'observar deficiències en l'estat de conservació d'un pot, es rebutjarà la unitat corresponent
i s'incrementarà la inspecció, en primera instància, fins al 20 % dels pots subministrats. Si es
continuen observant irregularitats, es passarà a controlar el 100% del subministrament. 
Els assaigs d'identificació han de resultar d'acord a les especificacions del plec i a les condicions
garantides en el certificat del material. En cas d'incompliment, es realitzarà l'assaig sobre dues
mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt sempre que els dos resultats estiguin d'acord a
dites especificacions. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ENVERNISSAT DE PARAMENTS: 
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del
fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del Contractista. 
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Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un altre mostra del mateix lot.
Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les dues mostres resultin satisfactoris. 
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BA - MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

BAD - MATERIALS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES DE PLANXA D'ACER

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BADT172E.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Conjunt de dues planxes d'acer galvanitzat que formen la fulla o fulles de la porta, els perfils per
al bastiment, així com la ferramenta d'obertura i tancament. 
S'han considerat els tipus de planxa següents: 
- Planxa llisa
- Planxa perforada 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte uniforme i no ha de tenir defectes superficials, com és ara cops, bonys,
ratlles o defectes de l'acabat superficial. 
El color ha de ser uniforme, i si l'acabat és plastificat o prelacat, ha de coincidir amb l'indicat a
la DT o el triat per la DF. 
La qualitat de la manyeria col·locada no ha de ser inferior a la qualitat inicial de la porta. 
Les frontisses han d'estar formades per dues peces d'acer protegit contra la corrosió i connectades
per mitjà de volandera. Les pales han de tenir superfície plana i paral·lela a l'eix de gir, sense
rebaves ni defectes i amb forats aixamfranats per a la fixació al bastiment i a la fulla. 
Fixacions entre la fulla i el bastiment:  3 punts 
Gruix de les potes d'ancoratge del bastiment:  >= 1 mm
Distància entre potes d'ancoratge del bastiment:  <= 600 mm
Distància potes d'ancoratge-extrems del bastiment:  <= 200 mm
Tarja fixa de ventilació: 
- Alçària de la tarja de ventilació:  <= 300 mm
- Distància tarja ventilació-cantells:  >= 150 mm 
Les planxes que formen la fulla de la porta han d'anar engalzades mitjançant plegat. 
Si la planxa és perforada, la forma i dimensions dels forats ha de ser l'indicat a la DT. 
Les planxes d'acer han de tenir el gruix indicat a la DT i han de poder resistir sense superar les
deformacions màximes admisibles, els esforços al que es veuran sotmeses. 
Si  l'element  pot  formar  part  d'un  tancament  exterior,  ha  d'estar  classificat  en  funció  de  la
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207 en alguna de les classes següents, assajat segons UNE-EN
1026:  Classe 0, 1, 2, 3 o 4 
Dimensions: 
- Porta d'una fulla 

- Ample de la fulla:  <= 120 cm 
- Portes de dues fulles 

- Ample de la fulla:  >= 60 cm 
Toleràncies: 
- Dimensions:  ± 1 mm 
- Gruix de la fulla:  ± 0,5 mm 
- Rectitud d'arestes:  ± 1 mm/m 
- Planor:  ± 1 mm/m 
- Torsió del perfil:  ± 1°/m 
- Les toleràncies de la planxa han de complir les especificacions de l'UNE-EN 10143. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: amb els elements que calguin per a assegurar el seu escairat i la seva planor. 
Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant ha de
declarar els valors de les propietats higrotèrmiques d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del
CTE DB HE 1. 
Emmagatzematge: protegit de les pluges, els focus d'humitat i els impactes. No ha d'estar en contacte
amb el terra. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 8 de mayo de 1976 por la que se aprueba la Norma Tecnologica NTE-PPA/1976, "Particiones:
Puertas de Acero". 
UNE-EN 12207:2000 Ventanas y puertas. Permeabilidad al aire. Clasificación. 
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BA - MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

BAV - PERSIANES, GELOSIES DE LAMES I PROTECCIONS SOLARS

BAVZ - MATERIALS AUXILIARS PER A PERSIANES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BAVZPA00.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Accesoris i material auxiliar dels automatismes d'apertura i tancament de portes. 
S'han considerat els elements següents: 
- Quadre elèctric de maniobres
- Pany elèctric de clau tubular per a muntar en caixa
- Caixa per a pany elèctric per a encastar
- Emissor de radiocomandament amb pila de 12V.
- Receptor de radiocomandament dins de caixa estanca, amb antena, per a tensió de 220V. 
QUADRE ELÈCTRIC DE MANIOBRA: 
Caixa formada per un cos i una tapa fixada amb cargols, amb l'aparellatge elèctric necessari per a
maniobrar el mecanisme d'apertura i tancament de les portes automàtiques. 
Ha de portar forats per a les conexions. 
Ha de tenir orificis per a la seva fixació. 
PANY ELÈCTRIC DE CLAU TUBULAR: 
Mecanisme destinat a accionar un dispositiu d'apertura connectat elèctricament per mitjà d'un pany
cilíndric accessible amb clau tubular. 
El pany ha d'ajustar perfectament a l'orifici de la tapa. 
Ha de tenir varies posicions de contacte per a les diferents funcions que ha de complir. 
CAIXA PER A PANY ELÈCTRIC: 
Ha d'estar formada per una base i una tapa accesible per cargols per a allotjar un pany. 
Ha de ser buida per a allotjar el pany elèctric i les conexions. 
Ha de ser estanca i rígida per a prevenir cops i evitar influències climàtiques. 
Ha de portar un dispositiu antisabotatge. 
EMISSOR DE RADIOCOMANDAMENT: 
Aparell amb funcionament per radioones per a accionar dispositius de tancament a distància. Formats
per un cos i una tapa. 
La seva freqüència d'emissió ha d'estar en una banda autoritzada legalment per a aquest ús. 
Ha de ser rígid i el seu interior no ha de ser accesible. 
RECEPTOR DE RADIOCOMANDAMENT: 
Aparells amb funcionament per radioones per a accionar dispositius de tancament a distància. Formats
per un cos i una tapa. 
Ha de ser immune a les interferències. 
Ha de ser capaç de grabar, esborrar o reprogramar nous emissors. 
Ha de ser rígid i el seu interior no ha de ser accesible. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, protegit contra impactes. 
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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

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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BA - MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

BAW - AUTOMATISMES PER A TANCAMENTS PRACTICABLES

BAWZ - MATERIALS AUXILIARS PER A AUTOMATISMES PER A TANCAMENTS PRACTICABLES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BAWZ1202.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Accesoris i material auxiliar dels automatismes d'apertura i tancament de portes. 
S'han considerat els elements següents: 
- Quadre elèctric de maniobres
- Pany elèctric de clau tubular per a muntar en caixa
- Caixa per a pany elèctric per a encastar
- Emissor de radiocomandament amb pila de 12V.
- Receptor de radiocomandament dins de caixa estanca, amb antena, per a tensió de 220V. 
QUADRE ELÈCTRIC DE MANIOBRA: 
Caixa formada per un cos i una tapa fixada amb cargols, amb l'aparellatge elèctric necessari per a
maniobrar el mecanisme d'apertura i tancament de les portes automàtiques. 
Ha de portar forats per a les conexions. 
Ha de tenir orificis per a la seva fixació. 
PANY ELÈCTRIC DE CLAU TUBULAR: 
Mecanisme destinat a accionar un dispositiu d'apertura connectat elèctricament per mitjà d'un pany
cilíndric accessible amb clau tubular. 
El pany ha d'ajustar perfectament a l'orifici de la tapa. 
Ha de tenir varies posicions de contacte per a les diferents funcions que ha de complir. 
CAIXA PER A PANY ELÈCTRIC: 
Ha d'estar formada per una base i una tapa accesible per cargols per a allotjar un pany. 
Ha de ser buida per a allotjar el pany elèctric i les conexions. 
Ha de ser estanca i rígida per a prevenir cops i evitar influències climàtiques. 
Ha de portar un dispositiu antisabotatge. 
EMISSOR DE RADIOCOMANDAMENT: 
Aparell amb funcionament per radioones per a accionar dispositius de tancament a distància. Formats
per un cos i una tapa. 
La seva freqüència d'emissió ha d'estar en una banda autoritzada legalment per a aquest ús. 
Ha de ser rígid i el seu interior no ha de ser accesible. 
RECEPTOR DE RADIOCOMANDAMENT: 
Aparells amb funcionament per radioones per a accionar dispositius de tancament a distància. Formats
per un cos i una tapa. 
Ha de ser immune a les interferències. 
Ha de ser capaç de grabar, esborrar o reprogramar nous emissors. 
Ha de ser rígid i el seu interior no ha de ser accesible. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, protegit contra impactes. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

BB1 - BARANES I AMPITS

BB12 - BARANES D'ACER

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BB122NB0.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Conjunt de perfils d'acer que forman el bastidor i el pany de paret de la barana de protecció. 
S'han considerat els tipus de baranes següents: 
- De perfils buits d'acer 
- De perfils IPN 
BARANES DE PERFILS BUITS D'ACER: 
Han de tenir un aspecte uniforme i sense defectes superficials.
La grandària, tipus i disposició dels perfils han de complir el que s'especifica a la documentació
tècnica del projecte.
La unió dels perfils s'ha de fer per soldadura (per arc o per resistència).
S'admet també la unió amb cargols autoroscants en el cas que el perfil tingui plecs fets especialment
per a allotjar les femelles dels cargols.
El moment d'inèrcia dels perfils de la barana no solidaris amb l'obra ha de ser de manera que,
sotmesos a les condicions de carga més desfavorables, la fletxa sigui < L/250. 
La disposició dels barrots serà de tal manera que no ha de permetre el pas a cap punt, d'una esfera de
diàmetre equivalent a la separació entre brèndoles, ni ha de facilitar l'escalada. 
Els muntants han de portar incorporats els dispositius d'ancoratge previstos al projecte. 
Toleràncies: 
- LLargària del perfil:  ± 1 mm 
- Secció del perfil:  ± 2,5% 
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 
- Torsió del perfil:  ± 1°/m 
- Planor:  ± 1 mm/m 
- Angles:  ± 1° 
BARANES DE PERFILS IPN: 
Ha d'estar formada per un conjunt de tubs rodons i muntants d'acer laminat, galvanitzats en calent.
La separació entre muntants ha de ser <= 2 m 
Les dimensions del tub i dels muntants han de ser les especificades en el projecte. 
Les superfícies dels perfils han de ser llises, uniformes i sense defectes superficials. 
El gruix dels perfils ha de ser uniforme en tota la seva llargària. 
El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc.
No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes.
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense galvanitzar. 
Tipus d'acer:  S275JR 
Protecció de galvanització:  >= 400 g/m2
Puresa del zinc:  >= 98,5% 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

BARANES DE PERFILS BUITS D'ACER: 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides i
amb l'escairat previst. 
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Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones on pugui rebre
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra. 
BARANES DE PERFILS IPN: 
Subministrament: Els elements d'acer laminat han de portar gravades en relleu les sigles del fabricant
i el símbol de designació de l'acer. 
Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones on pugui rebre
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL: 
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un
país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de
les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els
resultats  dels  assaigs  corresponents  al  subministrament  rebut.  En  qualsevol  cas,  la  DF  podrà
sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 
Per a cada subministrament que arribi a l'obra, corresponent a un mateix tipus, el control serà: 
- Inspecció visual del material subministrat, en especial l'aspecte del recobriment galvanitzat. 
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on es garanteixen les condicions exigides al

plec amb els assaigs corresponents a la classificació de la barana (UNE 85238). 
- Assaigs estàtics
- Assaigs dinàmics
- Assaigs de seguretat 

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents: 
- Cada 100 m de barana, es realitzaran els següents controls (UNE-EN ISO 1461): 

- Massa de recobriment (mètode magnètic)
- Assaig d'adherència del
- Comprovació geomètrica 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF i les normes de procediment indicades en
cada assaig. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran les baranes sense certificat de qualitat, o les classificades com NO APTES, segons UNE
85240. 
L'aspecte visual del recobriment i el resultat dels assaigs d'adherència i massa del galvanitzat han
de ser conformes a les especificacions del plec.  
Les comprovacions geomètriques han de resultar conformes a les especificacions de la DT amb les
toleràncies especificades. En cas contrari, es rebutjaran les peces defectuoses incrementant-ne el
control sobre el doble de les mostres previstes, sense que hagin d'aparèixer incompliments per tal
d'acceptar el lot corresponent. 
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BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

BD1 - TUBS I ACCESSORIS PER A EVACUACIÓ VERTICAL D'AIGÜES RESIDUALS

BD14 - TUBS METÀL·LICS PER A BAIXANTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BD14U020.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Tubs metàl·lics per a baixants d'aigües pluvials i residuals utilitzats en edificació. 
S'han considerats els tubs següents: 
- Tubs de fosa segons UNE-EN 877 
- Tubs de planxa galvanitzada 
TUBS DE FOSA: 
Tub cilíndric de fosa grisa amb els extrems preparats per a unió de campana amb anella elastomèrica
d'estanquitat. 
El tub ha de ser recte. 
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 
La superfície no ha de tenir defectes que puguin perjudicar el bon funcionament del tub o la seva
durada en servei. 
En una secció de ruptura, el gra ha de ser gris, fi, regular i compacte. 
El tub ha d'anar revestit interior i exteriorment. El revestiment ha d'estar ben adherit, no ha de
tenir  escrostonaments,  ha  de  ser  resistent  a  la  temperatura  en  les  condicions  normals  d'ús,
d'emmagatzematge i de transport i ha de permetre l'aplicació de revestiments exteriors addicionals
d'acabat. 
Cada tub ha de portar marcat de forma indeleble i fàcilment llegible les dades següents: 
- El nombre o marca d'identificació del fabricant
- Identificació del lloc de fabricació
- Període de fabricació
- Referència a la norma UNE-EN 877
- El diàmetre nominal (DN)
- Identificació d'una tercera part acreditada, quan intervingui
- El marcatge anterior ha d'estar aplicat cada metre lineal. 
Característiques dimensionals:
+-----------------------------------------------------------------+
¦Diàmetre nominal ¦ Diàmetre exterior ¦ Tolerància ¦ Gruix paret  ¦
¦      (mm)       ¦     (mm)          ¦    (mm)    ¦     (mm)     ¦
¦-----------------¦-------------------¦------------¦--------------¦
¦     50          ¦      58           ¦  + 2, - 1  ¦     3,5      ¦
¦     75          ¦      83           ¦            ¦              ¦
¦    100          ¦     110           ¦            ¦              ¦
¦-----------------¦-------------------¦------------¦--------------¦
¦    125          ¦     135           ¦     ± 2    ¦     4,0      ¦
¦    150          ¦     160           ¦            ¦     4,0      ¦
¦-----------------¦-------------------¦------------¦--------------¦
¦    200          ¦     210           ¦    ± 2,5   ¦       5      ¦
+-----------------------------------------------------------------+ 
Toleràncies: 
- Gruix paret: 

- DN<= 150 mm:  - 0,5 mm,  + sense límit
- 200 mm <= DN <= 300 mm:  - 1,0 mm,  + sense límit 

- Diàmetre interior: 
- DN >= 70 mm:  >= 0,975 DN
- DN <= 70 mm:  >= 0,950 DN 

- Rectitud (desviació màxima): 
- DN >= 70 mm:  0,15% de la llargària
- DN <= 70 mm:  0,20% de la llargària 

- Perpendicularitat extrems: 
- 40 mm <= DN <= 200 mm:  3º
- DN >= 250 mm:  2º 

- Llargària:  ± 20 mm 
- Massa:  - 15%,  + sense límit 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 877. 
TUBS DE PLANXA GALVANITZADA: 
Tub format per una planxa d'acer sense aliatge, amb contingut baix de carboni.
Les  superfícies  interior  i  exterior  han  d'estar  protegides  per  una  galvanització  contínua  per
immersió, Sendzimir.
El tub ha d'estar format per un encaix de doblec longitudinal. Els extrems han d'acabar en un tall
perpendicular a l'eix. L'interior ha de ser regular i llis.
El recobriment ha d'estar ben adherit. Ha de ser llis, d'aspecte uniforme, sense discontinuïtats,
esquerdaments, taques, inclusions de flux, cendres, etc. 
Massa de recobriment (UNE 37-501):  >= 275 g/m2
Material base (UNE 36-130):  41
Puresa del zinc de recobriment:  >= 98,5%
Uniformitat del recobriment, nombre d'immersions (UNE 7-138):  >= 4
Adherència, (assaig d'aixafament segons UNE_EN 10233):  Sense exfoliació 
Toleràncies: 
Dimensionals:  Les especificades a la norma UNE 36-130 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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Subministrament: A cada tub o albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Diàmetre, llargària i d'altres característiques del producte subministrat
- Emmagatzematge: Assentats horitzontalment sobre superfícies planes, en llocs secs i ventilats. Cal

evitar el contacte amb el terra i entre ells amb fusta. 

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

TUBS DE FOSA: 
UNE-EN 877:2000 Tubos y accesorios de fundición, sus uniones y piezas especiales destinados a la
evacuación de aguas de los edificios. Requisitos, métodos de ensayo y aseguramiento de la calidad. 
TUBS DE PLANXA GALVANITZADA: 
* UNE 36130:1991 Bandas (chapas y bobinas), de acero bajo en carbono, galvanizadas en continuo por
inmersión en caliente para conformación en frio. Condiciones técnicas de suministro. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar  del  fabricant  els  certificats  de  les  característiques  tècniques  dels  materials

escollits (si s'escau) 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Control d'identificació dels materials, verificant que les seves característiques i dimensionament

s'adequa al projecte 
- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes
de procediment corresponents. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida. 
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BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

BDY - ELEMENTS DE MUNTATGE PER A DESGUASSOS, BAIXANTS I COL·LECTORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BDY4U020.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Conjunt d'accessoris (colzes, derivacions, reduccions, etc.) i d'elements especials (materials per a
la unió entre tubs o entre tubs i accessoris) per a desguassos i baixants. 
S'han considerat els elements següents: 
- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret massissa
- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret estructurada
- Elements especials per a baixants de fosa grisa
- Elements especials per a baixants de planxa galvanitzada amb unió plegada 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de ser
compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves aplicacions. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament:  A  l'albarà  de  lliurament  han  de  constar  les  característiques  d'identificació
següents: 

- Material 
- Tipus 
- Diàmetres 
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 de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PVC-U PARET ESTRUCTURADA: 
* UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared estructurada
para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de
los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Requisitos para los tubos y
el sistema. 
PVC-U DE PARET MASSISSA: 
*  UNE-EN  1329-1:1999  Sistemas  de  canalización  en  materiales  plásticos  para  evacuación  de  aguas
residuales  (a  baja  y  a  alta  temperatura)  en  el  interior  de  la  estructura  de  los  edificios.
Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el
sistema. 
* UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin
presión.  Poli(cloruro  de  vinilo)  no  plastificado  (PVC-U).  Parte  1:  Especificaciones  para  tubos,
accesorios y el sistema. 
* UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o
aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para
tubos, accesorios y el sistema. 
FOSA GRISA, PLANXA GALVANITZADA I PLOM: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BG2 - TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES

BG21 - TUBS RÍGIDS NO METÀL·LICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BG212910.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Tub rígid no metàl·lic de fins a 160 mm de diàmetre nominal. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
S'ha de poder corbar en calent, sense reducció notable de la seva secció. 
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal siguin
segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn. 
Ha de suportar bé els ambients corrossius i els contactes amb greixos i olis. 
L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els conductors
o ferir a instal·ladors o usuaris. 
El diàmetre nominal ha de ser el de l'exterior del tub i s'ha d'expressar en milímetres. 
El diàmetre interior mínim l'ha de declarar el fabricant. 
Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En feixos de tubs de llargària >= 3 m. 
Emmagatzematge: En llocs protegits dels impactes i dels raigs solars. 
Han de situar-se en posició horitzontal. L'alçària d'emmagatzematge no ha de sobrepassar els 1,5 m. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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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

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002. 
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales. 
UNE-EN  60423:1996  Tubos  de  protección  de  conductores.  Diámetros  exteriores  de  los  tubos  para
instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Han d'estar marcats amb: 
- Nom del fabricant 
- Marca d'identificació dels productes 
- El marcatge ha de ser llegible 
- Han d'incloure les instruccions de muntatge corresponents 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control de qualitat de Canalitzacions i Accessoris, són les següents: 
- Sol·licitar  del  fabricant  els  certificats  dels  materials  emprats  i  verificar  l'adequació  als

requisits del projecte.
- Control de la documentació tècnica subministrada
- Control d'identificació dels materials i lloc d'emplaçament (alçada, distàncies, capacitat)
- Realització i emissió d'informes amb resultats dels assaigs  
- Assaigs: 

- Propagació de la flama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN 50086-1
- Instal·lació i posada a l'obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460
- Verificació de l'aspecte superficial segons norma projecte/ UNE-EN ISO 1461 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es realitzaran els assaigs a la recepció dels materials, verificant tot el traçat de la instal·lació
de safates i aleatòriament un tub de cada mida instal·lat a obra ja sigui rígid, flexible o soterrat.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida. 
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BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BG2 - TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES

BG23 - TUBS RÍGIDS METÀL·LICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BG23R910.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Tub rígid metàl·lic de fins a 63 mm de diàmetre nominal. 
S'han contemplat els següents tipus de tubs: 
- Tubs d'acer amb acabat exterior i interior galvanitzat Sendzimir 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un acabat galvanitzat, tant interiorment com exteriorment.
Ha de suportar les variacions de temperatura sense deformació. 
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal siguin
segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn. 
L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els conductors
o ferir a instal·ladors o usuaris. 
El diàmetre nominal ha de ser el de l'exterior del tub i s'ha d'expressar en milímetres. 
El diàmetre interior mínim l'ha de declarar el fabricant. 
Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En feixos de tubs de llargària >= 3 m. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal i en llocs protegits contra els impactes. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002. 
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales. 
UNE-EN  60423:1996  Tubos  de  protección  de  conductores.  Diámetros  exteriores  de  los  tubos  para
instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Han d'estar marcats amb: 
- Nom del fabricant 
- Marca d'identificació dels productes 
- El marcatge ha de ser llegible 
- Han d'incloure les instruccions de muntatge corresponents 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control de qualitat de Canalitzacions i Accessoris, són les següents: 
- Sol·licitar  del  fabricant  els  certificats  dels  materials  emprats  i  verificar  l'adequació  als

requisits del projecte.
- Control de la documentació tècnica subministrada
- Control d'identificació dels materials i lloc d'emplaçament (alçada, distàncies, capacitat)
- Realització i emissió d'informes amb resultats dels assaigs  
- Assaigs: 

- Propagació de la flama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN 50086-1
- Instal·lació i posada a l'obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460
- Verificació de l'aspecte superficial segons norma projecte/ UNE-EN ISO 1461 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es realitzaran els assaigs a la recepció dels materials, verificant tot el traçat de la instal·lació
de safates i aleatòriament un tub de cada mida instal·lat a obra ja sigui rígid, flexible o soterrat.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida. 
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BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BG3 - CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA

BG38 - CONDUCTORS DE COURE NUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BG380A00.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Conductor de coure electrolític cru i nu per a connexió de terra, unipolar de fins a 240 mm2 de
secció. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió
Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
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També  en  aquest  cas,  es  procurarà  que  els  esmentats  materials  disposin  de  l'etiqueta  ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Tots els fils de coure que formen l'ànima han de tenir el mateix diàmetre. 
Ha de tenir una textura exterior uniforme i sense defectes. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En bobines o tambors. 
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

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002. 
UNE 21012:1971 Cables de cobre para líneas eléctricas aéreas. Especificación. 
UNE 20460-5-54:1990 Instalaciones eléctricas en edificios. Elección e instalación de los materiales
eléctricos. Puesta a tierra y conductores de protección. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Cada conductor ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Material, secció, llargària i pes del conductor 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Data de fabricació 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar  al  fabricant  els  certificats  de  característiques  tècniques  i  homologacions  dels

materials. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Verificar que les característiques dels elèctrodes es corresponguin a l'especificat en Projecte. 
- Verificar que la profunditat de la xarxa mai sigui inferior a 0,5 metres. 
- Verificar seccions de conductors de terra segons la taula 1 del ITC-BT- 018 del REBT. 
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es realitzarà mesura al pont de comprovació o caixa de seccionament de terres. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'admetran seccions de conductors i elèctrodes de posada a terra inferiors als indicats al REBT. 
En discrepàncies del tipus de posada a terra amb l'especificat al projecte, s'actuarà segons criteri
de la DF. 
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BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BGD - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA

BGD1 - PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BGD14410.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure de 1000, 1500 o 2500 mm de llargària , de
diàmetre 14,6, 17,3 ò 18,3 mm, estàndard o de 300 micres. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha d'estar formada per una barra d'acer recoberta per una capa de protecció de coure que l'ha de
cobrir totalment. 
Gruix del recobriment de coure:
+----------------------------------------+
¦Tipus          ¦ Estàndard ¦ 300 micres ¦
¦---------------¦-----------¦------------¦
¦Gruix (micres) ¦   >= 10   ¦   >= 300   ¦
+----------------------------------------+ 
Toleràncies: 
- Llargària:  ± 3 mm 
- Diàmetre:  ± 0,2 mm 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En feixos. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar  al  fabricant  els  certificats  de  característiques  tècniques  i  homologacions  dels

materials. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Verificar que les característiques dels elèctrodes es corresponguin a l'especificat en Projecte. 
- Verificar que la profunditat de la xarxa mai sigui inferior a 0,5 metres. 
- Verificar seccions de conductors de terra segons la taula 1 del ITC-BT- 018 del REBT. 
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es realitzarà mesura al pont de comprovació o caixa de seccionament de terres. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'admetran seccions de conductors i elèctrodes de posada a terra inferiors als indicats al REBT. 
En discrepàncies del tipus de posada a terra amb l'especificat al projecte, s'actuarà segons criteri
de la DF. 
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BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BGD - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA

BGDZ - MATERIALS AUXILIARS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BGDZ1102.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, per a col·locar superficiament. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El punt de posada a terra ha d'estar situat fora del sòl i ha de servir d'unió entre la línia d'enllaç
amb terra i la línia principal de terra. 
Ha d'estar format pels següents components: 
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- Caixa
- Entrada i sortida de caixa tipus estanc.
- Dispositiu de connexió
- Accessoris 
L'envolvent o carcasa ha d'estar construït amb material doble aïllant i estanc.
El dispositiu de connexió intern ha de permetre la unió entre els conductors de les línies d'enllaç i
principal de terra, de forma que es pugui , mitjançant eines apropiades, separar-les, a fi de poder
mesurar la resistència de terra.
El dispositiu de connexió ha de ser de platina de coure recoberta de cadmi de 2,5x33 cm i 0,4 cm de
gruix i amb suports de material aïllant. 
Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida. 
Ha d'estar preparat amb un sistema de fixació segur. 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
Resistència de l'aïllament (UNE-EN 60669-1):  Ha de complir
Resistència mecànica (UNE-EN 60669-1):  Ha de complir 
Capacitat dels borns:
+----------------------------------------------+
¦ I nominal (A) ¦ I nominal (A) ¦ Secció (mm2) ¦
¦----------------------------------------------¦
¦     II o IV   ¦      125      ¦   <=50       ¦
+----------------------------------------------+ 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002. 
UNE 20460-5-54:1990 Instalaciones eléctricas en edificios. Elección e instalación de los materiales
eléctricos. Puesta a tierra y conductores de protección. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar  al  fabricant  els  certificats  de  característiques  tècniques  i  homologacions  dels

materials. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Verificar que les característiques dels elèctrodes es corresponguin a l'especificat en Projecte. 
- Verificar que la profunditat de la xarxa mai sigui inferior a 0,5 metres. 
- Verificar seccions de conductors de terra segons la taula 1 del ITC-BT- 018 del REBT. 
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es realitzarà mesura al pont de comprovació o caixa de seccionament de terres. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'admetran seccions de conductors i elèctrodes de posada a terra inferiors als indicats al REBT. 
En discrepàncies del tipus de posada a terra amb l'especificat al projecte, s'actuarà segons criteri
de la DF. 

 

____________________________________________________________________________

 

 

BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BGW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BGW2 - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A TUBS, CANALS I SAFATES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BGW21000,BGW23000.

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. 

 

____________________________________________________________________________

 

 

BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BGW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BGW3 - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS DE TENSIÓ BAIXA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BGW38000.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure, conductors d'alumini tipus VV 0,6/1 Kv,
rodons de coure, platines de coure o canalitzacions conductores. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser adequats per a: conductors de coure, conductors de
coure nus, conductors d'alumini, rodons de coure, platines de coure, canalitzacions o conductors de
seguretat, 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
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Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'1 m de conductor de coure, d'1
m de conductor de coure nu, d'1 m de conductor d'alumini, d'1 m de rodó de coure, d'1 m de platina de
coure, d'1 m de canalització o d'1 m de conductor de seguretat. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

____________________________________________________________________________

 

 

BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BGY - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BGYD - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BGYD1000.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Part proporcional d'elements especials per a piquetes o per a plaques de connexió a terra. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser adequats per a piques de connexió a terra o per a
plaques  de  connexió  a  terra,  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'elements especials necessaris per al muntatge d'una pica de connexió a
terra, o d'una placa de connexió a terra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

____________________________________________________________________________

 

 

BM - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I 
SEGURETAT

BM1 - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE DETECCIÓ I ALARMA D'INCENDIS I GASOS

BM11 - DETECTORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BM112120.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Detectors per a instal·lacions de protecció d'incendis i de detecció de gasos. 
S'han considerat els elements següents: 
- Detectors iònics de fums per a instal·lacions contra incendis convencionals
- Detectors òptics de fums per a instal·lacions contra incendis convencionals
- Detectors tèrmics termovelocimètrics per a instal·lacions contra incendis convencionals
- Sensors iònics de fums per a instal·lacions contra incendis analògiques
- Sensors òptics de fums per a instal·lacions contra incendis analògiques
- Sensors tèrmics termovelocimètrics per a instal·lacions contra incendis analògiques
- Sensors duals (tèrmic i fums) per a instal·lacions contra incendis analògiques 
- Detectors lineals de fums per a instal·lacions contra incendis convencionals
- Detectors lineals de fums per a instal·lacions contra incendis analògiques 
- Detector de CO
- Detector autònom de CO 
DETECTORS DE FUMS PUNTUALS: 
Aparell format per una base amb les connexions elèctriques, un sistema de subjecció i un cos amb
l'element  detector  collat  manualment  a  la  base.  El  detector  ha  d'estar  fabricat  segons  les
especificacions de la norma UNE-EN 54-7. 
Les connexions han de ser pel circuït de detecció i per a repetir el senyal d'alarma activant un
senyal lluminós. 
Els detectors han de tindre un indicador integrat visible de color vermell, amb el que es pugui
identificar en el cas de que hagués disparat una alarma, fins que es restableixi l'alarma. Si el
detector pot presentar també indicació visual d'altres condicions, s'haurà de poder distingir-les
inequívocament  de  la  indicació  d'alarma,  excepte  quan  el  detector  es  trobi  en  la  posició  de
manteniment. L'indicador dels detectors desmuntables podrà ser part integrant de la base o del cap del
detector. L'indicador visual haurà de ser visible des d'una  distància de 6 m amb intensitat de la
llum ambient de 500 lux. 
Tensió d'alimentació (corrent continu): 
- Detectors convencionals:  12  35V (sense polaritat)
- Sensors analògics:  18  35V (amb polaritat) 
DETECTORS TÈRMICS PUNTUALS: 
Detector tèrmic, sistema termo-velocimètric, format per una base amb les connexions elèctriques, un
sistema de subjecció i un cos amb l'element detector collat manualment a la base. El detector ha
d'estar fabricat segons les especificacions de la norma UNE-EN 54-5. Al menys una part dels seus
components sensibles al calor, exceptuant els components amb funcions auxiliars, s'ha de trobar a una
distància >= 15 mm de la superfície de muntatge del detector. 
Les connexions han de ser pel circuït de detecció i per a repetir el senyal d'alarma activant un
senyal lluminós. 
Els detectors tèrmics s'han de classificar segons alguna de les següents classes:
+------------------------------------------------------------------+
¦  Classe  ¦ Temperatura ¦ Temperatura ¦ Temperatura ¦ Temperatura ¦
¦ detector ¦   típica    ¦   màxima    ¦   resposta  ¦   resposta  ¦
¦          ¦  aplicació  ¦  aplicació  ¦   estàtica  ¦   estàtica  ¦
¦          ¦             ¦             ¦    mínima   ¦    màxima   ¦
¦          ¦    (ºC)     ¦    (ºC)     ¦    (ºC)     ¦    (ºC)     ¦
¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦
¦   A1     ¦     25      ¦     50      ¦     54      ¦     65      ¦
¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦
¦   A2     ¦     25      ¦     50      ¦     54      ¦     70      ¦
¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦
¦    B     ¦     40      ¦     65      ¦     69      ¦     85      ¦
¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦
¦    C     ¦     55      ¦     80      ¦     84      ¦    100      ¦
¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦
¦    D     ¦     70      ¦     95      ¦     99      ¦    115      ¦
¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦
¦    E     ¦     85      ¦    110      ¦    114      ¦    130      ¦
¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦
¦    F     ¦    100      ¦    125      ¦    129      ¦    145      ¦
¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦
¦    G     ¦    115      ¦    140      ¦    144      ¦    160      ¦
+------------------------------------------------------------------+
Poden portar informació complementària afegint els sufixes S ó R a les classes anteriors. El sufix S
indica que el detector no respon per sota de la temperatura de resposta estàtica mínima. El sufix R
indica que el detector incorpora una característica termovelocimètrica, que satisfà els requisits de
temps de resposta per a velocitats d'augment de temperatura de l'aire elevades. 
Els detectors de les classes A1, A2, B, C o D han de tindre un indicador integrat visible de color
vermell, amb el que es pugui identificar en el cas de que hagués disparat una alarma, fins que es
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restableixi l'alarma. Si el detector pot presentar també indicació visual d'altres condicions, s'haurà
de poder distingir-les inequívocament de la indicació d'alarma, excepte quan el detector es trobi en
la posició de manteniment. L'indicador dels detectors desmuntables podrà ser part integrant de la base
o del cap del detector. L'indicador visual haurà de ser visible des d'una  distància de 6 m amb
intensitat de la llum ambient de 500 lux.
Els detectors de les classes E, F o G hauran de portar un indicador integrat de color vermell o bé
algun altre dispositiu per a la indicació local de l'estat d'alarma del detector. 
Si  el  detector  disposa  de  terminals  per  a  la  connexió  de  dispositius  auxiliars  (per  exemple,
indicadors  remots,  relés  de  control),  les  avaries  per  curtcircuit  o  circuit  obert  d'aquests
dispositius auxiliars no impediran el correcte funcionament del detector.
Els detectors desmuntables han de portar un sistema de vigilància a distància que detecti la separació
del cap de la base i doni un senyal d'avaria. 
Els detectors han de tindre un indicador integrat visible de color vermell, amb el que es pugui
identificar en el cas de que hagués disparat una alarma, fins que es restableixi l'alarma. Si el
detector pot presentar també indicació visual d'altres condicions, s'haurà de poder distingir-les
inequívocament  de  la  indicació  d'alarma,  excepte  quan  el  detector  es  trobi  en  la  posició  de
manteniment. L'indicador dels detectors desmuntables podrà ser part integrant de la base o del cap del
detector. L'indicador visual haurà de ser visible des d'una  distància de 6 m amb intensitat de la
llum ambient de 500 lux. 
Tensió d'alimentació (corrent continu): 
- Detectors convencionals:  12  35V (sense polaritat)
- Sensors analògics:  18  35V (amb polaritat) 
DETECTORS DE FUMS LINEALS: 
Han d'estar constituïts almenys per un transmissor i un receptor i que també pot incloure dispositius
reflectors per a la detecció dels fums per l'atenuació i/o els canvis en l'atenuació d'un feix òptic. 
Ha d'estar dissenyat i construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 54-12.
Cada detector ha d'estar equipat amb un indicador visible de color vermell, integrat, que permeti
identificar-lo en cas de que hagi donat un senyal d'alarma, i que ha de romandre encès fins que
s'anul·li la condició d'alarma.
Si el detector disposa de connexions a dispositius auxiliars, les avaries que es puguin donar en
aquests circuits no poden interferir el correcte funcionament del detector. 
DETECTORS DE CO: 
Aparell format per una base amb les connexions elèctriques, un sistema de subjecció i un cos amb
l'element detector collat manualment a la base. 
Les connexions han de ser pel circuït de detecció i per a repetir el senyal d'alarma activant un
senyal lluminós. 
Han de dur incorporats els senyals lluminosos d'alarma i d'estar en servei. 
Concentració de CO d'alarma:  <= 100 ppm 
Tensió d'alimentació (corrent continu):  25 V 
Si són detectors autònoms: 
- Les connexions han de ser pel circuït d'alimentació i per a repetir el senyal d'alarma posant en

marxa un extractor. 
- Tensió d'alimentació (corrent monofàsic):  230 V a.c. 
- Temperatura de treball (T):  - 10°C <= T <= + 45°C
- Humitat relativa de treball:  <= 95% 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetades individualment en caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, de la intempèrie i a temperatura ambient <=
30°C. 

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. 
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a
organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que
aprova el reglament CPI. 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de
Protección contra Incendios. 
DETECTORS TÈRMICS PUNTUALS: 
UNE-EN 54-5:2001 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 5: Detectores de calor. Detectores
puntuales. 

UNE-EN  54-5/A1:2002  Sistemas  de  detección  y  alarma  de  incendios.  Parte  5:  Detectores  de  calor.
Detectores puntuales. 
DETECTORS DE FUMS PUNTUALS: 
UNE-EN 54-7:2001 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 7: Detectores de humo: Detectores
puntuales que funcionan según el principio de luz difusa, luz transmitida o por ionización. 
UNE-EN  54-7/A1:2002  Sistemas  de  detección  y  alarma  de  incendios.  Parte  7:  Detectores  de  humo:
Detectores puntuales que funcionan según el principio de luz difusa, luz transmitida o por ionización.
DETECTORS DE FUMS LINEALS: 
UNE-EN  54-12:2003  Sistemas  de  detección  y  alarma  de  incendios.  Parte  12:  Detectores  de  humo.
Detectores de línea que utilizan un haz óptico de luz. 
DETECTORS DE CO: 
UNE 23300:1984 Equipos de detección y medida de la concentración de monóxido de carbono. 
UNE 23300:1984/1M:2005 Equipos de detección y medida de la concentración de monóxido de carbono. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN DETECTORS DE FUMS: 
El  subministrador  ha  de  posar  a  disposició  de  la  DF  en  el  cas  que  aquesta  ho  sol·liciti,  la
documentació  següent,  que  acredita  el  marcatge  CE,  segons  el  sistema  d'avaluació  de  conformitat
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a seguretat contra incendis: 
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions 
Els detectors han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
El símbol normalitzat CE (d'acord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha de col·locar sobre el producte
acompanyat per: 
- El número d'identificació de l'organisme notificat de certificació del producte
- El número del certificat CE 
Així mateix, el símbol del marcatge CE s'ha d'acompanyar de les característiques essencials del
producte i de la següent informació (ja sigui sobre el mateix producte, l'embalatge o la informació
comercial que l'acompanya): 
- El número d'identificació de l'organisme notificat de certificació del producte
- El nom o marca d'identificació i l'adreça de la seu social del fabricant
- Las dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcat
- El número del certificat de conformitat CE
- Referència a la norma europea que correspongui en cada cas (EN 54-5, EN 54-7 o EN 54-12)
- Descripció del producte de construcció
- La designació del tipus/model del producte
- Les dades requerides segons la norma que correspongui (EN 54-5, EN 54-7 o EN 54-12)
- En els detectors tèrmics caldrà indicar la classe o classes de resposta segons la classificació de

la norma EN 54-5 
S'hauran de subministrar amb la informació tècnica d'instal·lació i manteniment suficient per a la
seva correcta instal·lació i funcionament. Si no es subministra la totalitat d'aquesta informació per
a cada detector, s'haurà de fer referència a les fulles tècniques corresponents sobre cada detector, o
a la documentació tècnica que l'acompanya. 
DETECTORS DE FUMS PUNTUALS: 
Cada detector ha d'anar marcat de forma clara e indeleble amb la següent informació:
a)- Referència la norma EN 54-7
b)- El nom o marca del fabricant o proveïdor
c)- La denominació del model (tipus o número)
d)- Les denominacions dels terminals de connexió
e)- Altres marques o codis, amb les que el fabricant pugui identificar, com a mínim, la data o lot i
lloc de fabricació, i el número de la versió de software continguda en el detector
En els detectors desmuntables, s'haurà de marcar la informació dels punts a), b), c) i e) sobre el cap
del detector, i almenys la informació c) i d) sobre la base.
Si  es  fan  servir  símbols  o  abreujatures  poc  corrents,  s'hauran  d'explicar  en  la  informació
proporcionada amb el dispositiu.
El marcat haurà de ser visible durant la instal·lació del detector, i haurà de ser accessible durant
el manteniment.
No s'han de marcar elements fàcilment enretirables coma ara cargols o valones. 
DETECTORS DE FUMS LINEALS: 
Cada detector ha d'anar marcat de forma clara e indeleble amb la següent informació:
a)- Referència la norma EN 54-12
b)- El nom o marca del fabricant o proveïdor
c)- La denominació del model (tipus o número)
d)- Les denominacions dels terminals de connexió
e)- Altres marques o codis, amb les que el fabricant pugui identificar, com a mínim, la data o lot i
lloc de fabricació, i el número de la versió de software continguda en el detector
f)- La separació màxima i mínima
En els detectors desmuntables, s'haurà de marcar la informació dels punts a), b), c), e) i f) sobre el
cap del detector, i almenys la informació c) i d) sobre la base.
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Si  es  fan  servir  símbols  o  abreujatures  poc  corrents,  s'hauran  d'explicar  en  la  informació
proporcionada amb el dispositiu.
El marcat haurà de ser visible durant la instal·lació del detector, i haurà de ser accessible durant
el manteniment.
No s'han de marcar elements fàcilment enretirables coma ara cargols o valones. 
DETECTORS TÈRMICS PUNTUALS: 
Cada detector ha d'anar marcat de forma clara e indeleble amb la següent informació:
a) - Referència la norma EN 54-5
b) - La classe o classes del detector segons EN 54-5. Si el detector permet l'ajust "in situ" de la
classe, la marca de la classe es podrà substituir el símbol P
c) - El nom o marca del fabricant o proveïdor
d) - La denominació del model (tipus o número)
e) - Les denominacions dels terminals de connexió
f) - Altres marques o codis, amb les que el fabricant pugui identificar, com a mínim, la data o lot i
lloc de fabricació, i el número de la versió de software continguda en el detector
En els detectors desmuntables, s'haurà de marcar la informació dels punts a), b), c), d) i f) sobre el
cap del detector, i almenys la informació d) i e) sobre la base.
Si  es  fan  servir  símbols  o  abreujatures  poc  corrents,  s'hauran  d'explicar  en  la  informació
proporcionada amb el dispositiu.
El marcat haurà de ser visible durant la instal·lació del detector, i haurà de ser accessible durant
el manteniment.
No s'han de marcar elements fàcilment enretirables com ara cargols o valones. 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències establertes al Reglament

d'Instal·lacions de protecció contra incendis dels equips i materials emprats. 
- Sol·licitar a l'empresa instal·ladora/mantenidora, certificat final conforme la instal·lació s'ha

executat segons normatives d'aplicació. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament 
- Comprovació de les característiques, especificacions i compliment de la normativa de tots els

elements que formen la instal·lació, i verificar que compleixen les especificacions del  projecte: 
- Polsadors (marca, model, especificacions) 
- Mòduls de control (marca, model, especificacions) 
- Centraleta d'incendis (marca, model, nº fabricació, especificacions) 
- Mòduls d'alimentació (marca, model, especificacions) 
- Sirenes (marca, model, especificacions) 
- Cablejat (secció, tipus d'aïllament) 
- Detectors: de fum i tèrmics (marca, tipus, especificacions) 
- Electroimants de subjecció de portes (si n'hi ha) (marca, tipus, especificacions) 
- Comportes tallafoc, en conductes d'aire (marca, tipus, especificacions) 

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l'obra. S'han de realitzar controls
per cada tipus diferent de material o equip. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les especificacions,
desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa instal·ladora, s'ha de
comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del material rebut. 
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BM - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I 
SEGURETAT

BM1 - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE DETECCIÓ I ALARMA D'INCENDIS I GASOS

BM12 - CENTRALS DE DETECCIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BM121100.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Central de detecció de CO o d'incendis inclosa en una caixa metàl·lica esmaltada al foc, de color
vermell,  amb  indicadors  de  zona,  d'avaria,  de  connexió  de  zona,  de  prova  d'alarma  i  de  doble
alimentació. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En una de les cares laterals hi ha d'haver una finestra amb tapa per a l'entrada del conjunt de cables
elèctrics.
A l'interior hi ha d'haver: 
- Un transformador
- Un equip de rectificadors
- Una bateria d'acumulació
- Un avisador acústic
- Un circuit imprès
- Un carregador automàtic de bateria 
A la cara posterior hi ha d'haver els forats per a la seva subjecció.
La font d'alimentació normal ha de ser per xarxa. Si aquesta falla, automàticament s'ha d'alimentar
per bateria. 
Tensió d'alimentació per xarxa:  220 V, corrent monofàsic
Tensió d'alimentació per bateria:  24 V, corrent continu
Autonomia de la bateria en vigilància:  >= 12 h
Autonomia de la bateria en alarma:  >= 15 min
Tensió de treball:  24 V, corrent continu 
CENTRALS D'INCENDIS: 
A la cara frontal, que ha de ser practicable, hi ha d'haver instal·lats els indicadors lluminosos, el
polsador, els interruptors i els fusibles, que han d'estar agrupats en dues parts o mòduls.
Mòdul de zones format per: 
- Dos indicadors lluminosos d'alarma i un d'avaria per a cada zona de detecció
- Un polsador de prova d'alarma
- Un polsador de prova d'avaria
- Un polsador per a activar l'alarma 
Mòdul de control, format per: 
- Un indicador lluminós d'alimentació per xarxa
- Un indicador lluminós d'alimentació per bateria
- Un indicador lluminós d'eliminació d'alarma acústica
- Un interruptor d'eliminació d'alarma acústica
- Dos fusibles de protecció de cadascuna de les fonts d'alimentació 
CENTRALS DE DETECCIÓ DE CO: 
A la cara frontal, que ha de ser practicable, hi ha d'haver instal·lats els indicadors lluminosos, els
polsadors, els interruptors, l'indicador de concentració de CO, etc., agrupats en dos mòduls.
Mòdul de control, format per: 
- Un indicador de concentració de CO en ppm
- Un selector de zona, que ha de controlar l'indicador
- Un interruptor d'alarma acústica
- Un interruptor de "parada-servei"
- Un indicador lluminós d'eliminació d'alarma acústica
- Un indicador lluminós de "servei" 
Mòdul de zones, ha d'estar format per: 
- Un indicador lluminós d'avaria
- Un indicador lluminós d'extracció, activat en detectar-se el primer nivell de concentració i en

tenir tensió les connexions de comandament a distància
- Un indicador lluminós d'alarma activat en detectar-se el segon nivell de concentració i en sonar

l'alarma acústica
- Un  interruptor  d'inhibició  de  l'alarma  accionat  durant  el  temps  inicial  de  caldejament  dels

detectors 
Els circuits de protecció elèctrica han d'estar a l'interior. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetades individualment en caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències establertes al Reglament

d'Instal·lacions de protecció contra incendis dels equips i materials emprats. 
- Sol·licitar a l'empresa instal·ladora/mantenidora, certificat final conforme la instal·lació s'ha

executat segons normatives d'aplicació. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament 
- Comprovació de les característiques, especificacions i compliment de la normativa de tots els

elements que formen la instal·lació, i verificar que compleixen les especificacions del  projecte: 
- Polsadors (marca, model, especificacions) 
- Mòduls de control (marca, model, especificacions) 
- Centraleta d'incendis (marca, model, nº fabricació, especificacions) 
- Mòduls d'alimentació (marca, model, especificacions) 
- Sirenes (marca, model, especificacions) 
- Cablejat (secció, tipus d'aïllament) 
- Detectors: de fum i tèrmics (marca, tipus, especificacions) 
- Electroimants de subjecció de portes (si n'hi ha) (marca, tipus, especificacions) 
- Comportes tallafoc, en conductes d'aire (marca, tipus, especificacions) 

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l'obra. S'han de realitzar controls
per cada tipus diferent de material o equip. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les especificacions,
desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa instal·ladora, s'ha de
comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del material rebut. 
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BM - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I 
SEGURETAT

BM9 - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE PARALLAMPS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BM9AU001,BM91FG3B.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Parallamps de puntes, sistema Franklin. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar format per: 
- Capçal de captació de puntes de coure electrolític
- Peça d'adaptació del capçal a l'antena, de bronze
- Antena de tub d'acer galvanitzat en calent 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície del tub. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Per unitats, amb el capçal degudament protegit. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE 21185:1995 Protección de las estructuras contra el rayo y principios generales. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar del fabricant els certificats de qualitat i la documentació dels equips. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Contrastar la documentació del fabricant amb els equips i el projecte. 
- Recepció dels materials i lloc d'emplaçament. 
- Verificar característiques dels següents elements d'unió a terra. 

- Secció del conductor
- Material de posada a terra
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls realitzats. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà globalment  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Segons el criteri de la DF, han de poder ser acceptats o rebutjats els equips que no compleixin les
especificacions del projecte. 
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BM - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I 
SEGURETAT

BMY - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BMY12000,BMY11000.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Accessoris per a instal·lacions de protecció contra incendis. 
S'han considerat els elements següents: 
- Part proporcional d'elements especials per a detectors
- Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció
- Part proporcional d'elements especials per a sirenes
- Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma 
- Part proporcional d'elements especials per a hidrants
- Part proporcional d'elements especials per a columnes seques
- Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi
- Part proporcional d'elements especials per a detectors-extintors automàtics
- Part proporcional d'elements especials per a vàlvules de control i d'alarma 
- Part proporcional d'elements especials per a extintors. 
- Part proporcional d'elements especials per a parallamps. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser adequats per a la instal·lació 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'elements especials necessaris per al muntatge d'un element. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a
organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que
aprova el reglament CPI. 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de
Protección contra Incendios. 
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D - ELEMENTS COMPOSTOS

D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS

D07 - MORTERS I PASTES

D070 - MORTERS SENSE ADDITIUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

D070A4D1,D0701641,D0701821.

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 l'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. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del

fabricant, d'acord a les exigències del plec de condicions, incloent els resultats corresponents de
resistència a compressió (UNE EN 1015-11). 

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es
realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant,
d'acord a les condicions exigides. 
Els valors de consistència  i resistència a compressió han de correspondre a les especificacions de
projecte. 
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D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS

D0B - ACER FERRALLAT O TREBALLAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

D0B2A100.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Barres o conjunts de barres 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 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 mecàniques 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 

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 
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 llargària 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 mecàniques 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 necessàries 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 l'EHE-08. 
El tallat de barres o filferros s'ha de realitzar per mitjans manuals (cisalla, etc.) o maquinària
específica de tall automàtic. 
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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

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. 

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). 

 

____________________________________________________________________________
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1 - CONJUNTS DE PARTIDES D'EDIFICACIÓ

17 - IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

17C - AÏLLAMENTS TÈRMICS I ACÚSTICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

17CDI051.

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

Aquest plec de condicions tècniques és vàlid per a les següents unitats d'obra. 
- formació d'aïllament tèrmic exterior amb plaques de poliestirè o llana de roca recobert amb un

revestiment monocapa
- formació d'aïllament acústic per a paviments flotants 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- replanteig de la unitat d'obra
- execució del recrescut amb morter o formigó, segons el cas
- col·locació de l'armadura de material sintètic o la malla, segons el cas
- col·locació de les làmines acústiques
- retirada de l'obra dels retalls, restes d'embalatges, etc. 
- Neteja i preparació del suport
- Preparació de la mescla adhesiu-ciment
- Col·locació de les plaques adherides sobre el suport
- Col·locació de les fixacions
- Estesa de l'adhesiu, col·locació de la malla i recobriment de la malla amb l'adhesiu
- Col·locació de la protecció d'aresta amb cantonera metàl·lica
- Replanteig de junts horitzontals i verticals del revestiment monocapa, en el seu cas
- Estesa de la pasta
- Acabat de la superfície
- Repàs i neteja final 
AÏLLAMENT EXTERIOR: 
Classificació en funció de la composició i comportament front a la penetració de l'aigua de cada una
de les capes que composen l'aïllament: 
- Resistència a la filtració de la barrera contra la penetració d'aigua (B): 

- B1: Resistència mitja
- B2: Resistència alta
- B3: Resistència molt alta 

- Resistència a la filtració del revestiment exterior (R): 
- R1: Resistència mitja
- R2: Resistència alta
- R3: Resistència molt alta 

AÏLLAMENT TÈRMIC: 
Les plaques han de quedar col·locades a tocar i a trencajunt. 
Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar, sense que es produeixin ponts tèrmics.
En funció del grau de resistència a la filtració de la barrera contra la penetració d'aigua tal i com
s'especifica en l'apartat 2.3.2 del DB HS1, l'aïllament ha de ser no hidròfil, en aquest cas ha de
complir: 
- Succió o absorció d'aigua a curt termini per immersió parcial (UNE-EN 1609):  < 1 kg/m2
- Absorció d'aigua a llarg termini per immersió total (UNE-EN 12087):  < 5% 
REVESTIMENT EXTERIOR: 
El revestiment ha de ser uniforme, no hi ha d'haver fissures, bosses, escrostonaments o d'altres
defectes. 
Ha de tenir un color i una textura uniformes, no s'hi han de notar les aplicacions realitzades en
fases diferents. 
El revestiment ha de quedar ben adherit al suport i ha de formar una superfície plana amb angles vius.
S'ha d'adaptar als moviments del suport de manera que no quedin afectades les seves prestacions. 
S'han de respectar els junts estructurals. 
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 deixar els junts de treball fixats per la DF. 
Les arestes han de ser rectes. 
Gruix del revestiment: >= 8 mm 
El revestiment monocapa, un cop aplicat, ha de complir els valors següents: 
- Resistència a la compressió: >= 5 N/mm2
- Resistència a la tracció: >= 2 N/mm2
- Retracció: 

- al cap de 7 dies:  <= 0,7 mm/m
- al cap de 28 dies:  <= 1,2 mm/m 

Toleràncies d'execució: 
- Verticalitat:  ± 5 mm/m 
- Planor:  ± 5 mm/m 
AÏLLAMENT ACÚSTIC PER A PAVIMENT FLOTANTS: 
A la recrescuda del paviment no hi ha d'haver esquerdes ni discontinuïtats.
La superfície acabada ha d'estar reglejada.
Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos.
Hi ha d'haver junts de retracció cada 25 m2 i la distància entre ells no ha de ser superior als 5 m.
Els junts han de tenir una fondària >= 1/3 del gruix i una amplària de 3 mm.
Hi ha d'haver junts de dilatació a tot el gruix de la capa que coincideixin amb els del suport. Els
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 de la llosa i s'ha de procurar de fer-los
coincidir amb els junts de retracció.
Duresa Brinell superficial de la capa de morter (UNE_EN_ISO 6506/1) (mesurada amb una bola de 10 mm de
diàmetre):  >= 30 N/mm2
Resistència característica estimada del formigó de la llosa (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x Fck
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 10 mm
- Gruix:  ± 5 mm
- Planor:  ± 4 mm/2 m 
La malla sintètica ha de quedar situada aproximadament al mig del gruix del revestiment.
Ha de cobrir tota la superfície per armar.
Ha de formar una superfície plana, sense bosses.
Ha de quedar ben adherida al revestiment.
Cavalcament entre armadures:  >= 12 cm
Les barres de l'armadura metàl·lica no han de tenir esquerdes ni fissures.
Les  armadures  han  de  ser  netes,  no  han  de  tenir  òxid  no  adherent,  pintura,  greix  ni  d'altres
substàncies perjudicials.
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95% de la secció nominal.
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.
Es pot utilitzar la soldadura per a l'elaboració de la ferralla sempre que es faci d'acord amb els
procediments establerts a l'UNE 36832, l'acer sigui soldable i es faci a taller amb instal·lació
industrial fixa. Només s'admet soldadura en obra en els casos previstos en la DT i autoritzats per la
DF.
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 l'EHE, al 'article 66.6.
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.
Els empalmaments per soldadura es faran d'acord amb el que estableix la norma UNE 36832.
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.
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.
Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim
Recobriment en peces formigonades contra el terreny:  >= 70 mm
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 prescripcions de l'EHE, article 66.5.
Toleràncies d'execució: 
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE
36831.
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta: 
- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm 
Llargària de la solapa en malles superposades: 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb
- Ha de complir com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm 
L'aïllament t ha de quedar ben adherit al suport, excepte quan es col·loca no adherit.
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
Les plaques i els feltres han de quedar col·locats a tocar, les plaques han de quedar a trencajunt.
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Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar.
Quan l'aïllament porta barrera de vapor (paper kraft), aquesta ha de quedar situada a la cara calenta
de l'aïllament.
Quan l'aïllament va revestit amb làmina plàstica (protecció elàstica, làmina plàstica de color blanc o
tel decoratiu), aquesta ha de quedar situada a la cara vista de l'aïllament.
Quan l'aïllament porta paper kraft o protecció elàstica, els junts han de quedar segellats amb cinta
adhesiva.
Junts entre plaques o feltres: <= 2 mm
Distància entre punts de fixació:  <= 70 cm
Cavalcaments de les làmines: >= 10 cm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S'ha de treballar amb temperatura ambient entre 5°C i 35°C. 
Mentre s'executa el revestiment monocapa, s'han d'aturar els treballs en el cas que plogui, la
velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o la humitat relativa de l'aire superi el 60%. 
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h
abans i s'han de refer les parts afectades. 
Abans de l'execució del revestiment s'ha de comprovar que les plaques i el recobriment de malla, estan
ben adherits al suport i formen una superfície contínua, uniforme i sense defectes, en qualsevol cas
han de complir les especificacions definides en el seu plec de condicions tècniques.
L'aïllament recobert amb la malla, ha de cobrir tota la superfície a revestir.
La malla, en els punts singulars (cantonades, angles d'obertures, etc.), ha d'anar reforçada.
La protecció de l'aresta ha d'estar ben fixada al suport. 
La protecció de l'aresta ha de quedar recta, aplomada i al mateix pla dels paraments. 
Mentre s'executen les diferents fases, el material col·locat s'ha de protegir de la pluja, d'impactes,
pressions o d'altres accions que el puguin alterar i, en el cas de les plaques d'aïllament, d'una
exposició solar molt llarga.
No  s'executarà  cap  de  les  capes  del  sistema  sense  comprovar  abans  que  el  suport  compleix  les
condicions exigides de planor, dimensions, uniformitat, resistència, grau d'humitat i neteja, que
garanteixen la col·locació i fixació de la capa següent.
En el seu cas, els productes s'han d'aplicar seguint les instruccions del fabricant.
Tots es materials que formen el sistema han de ser compatibles entre ells. 
Si es preveu un sòcol, la cantonera s'ha de col·locar just a sobre de l'alçària del sòcol. 
El revestiment monocapa, s'ha de pressionar i aplanar-lo immediatament després de la seva aplicació. 
AÏLLAMENT ACÚSTIC PER A PAVIMENT FLOTANTS: 
La malla s'ha de fixar per pressió sobre el revestiment fresc.
El procés d'aplicació ha de constar d'una primera capa de revestiment, col·locació de l'armadura i a
continuació la capa d'acabat.
El doblegament de les armadures s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i amb
l'ajut d'un mandrí.
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 mínim i no han de produir fissures ni
filtracions al formigó.
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. 
El morter s'ha d'estendre a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.
El suport ha de tenir un grau d'humitat entre el 5% i el 40%.
Ha d'estar sanejat i net de matèries que dificultin l'adherència.
Durant el temps de cura s'ha de mantenir humida la superfície del morter.
La recrescuda no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.
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. 
S'ha de treballar amb vents inferiors a 30 km/h.
El suport ha de ser net.
L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col·locació.
El material col·locat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el puguin
alterar.
En les plaques col·locades no adherides, s'han de prendre les precaucions necessàries perquè ni el
vent ni d'altres accions no el desplacin.
Qualsevol set a la barrera de vapor, produït durant l'execució, ha de ser reparat amb cinta adhesiva
impermeable al vapor. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superfície executada realment, amidada segons les especificacions de la DT. D'acord amb els
criteris següents:
Aquest criteri inclou la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que
s'hagin embrutat. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte
2. Documento Básico de Salubridad DB-HS. 
Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento básico DB-HR Protección
frente al ruido, del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de
marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 
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1M - INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT

1M9 - INSTAL·LACIONS DE PARALLAMPS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

1M91UDCA.

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

Instal·lació complerta de parallamps amb elements captadors, suports i pals, xarxa de connexió a
terra, comptadors de llamps i elements definits a la unitat d'obra, d'acord amb el CTE SU 8. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Muntat superficialment a la paret: 
- La confecció dels càlculs i plànols de detall del sistema.
- Subministrament  de  tots  materials,  tant  components  del  sistema  com  accessoris  (separadors,

subjecció, etc.) definits a les unitats d'obra components.
- Desembalatge i inspecció del material subministrat.
- Preparació de la zona de treball.
- Replanteig de tots els elements.
- Encastar suports a la paret o del sòcols sobre el paviment, en funció del sistema d'instal·lació.
- Aplomat i anivellaments del element de suport.
- Col·locació del pal als suports.
- Col·locació del elements captadors i acoblament al pal de suport.
- Connexió de l'element de captació al conductor de la xarxa de terres.
- Col·locació dels tubs de protecció de la xarxa de terres.
- Estesa del cable de la xarxa de terres.
- Col·locació, fixació i connexió del comptador de llamps i del punt de connexió a terra.
- Clavament  i connexió de la pica de terra.
- Posada en funcionament, prova de servei i funcionament.
- Protecció dels elements contra possibles danys mecànics.
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls, restes de materials, etc. i disposició d'aquests per a

la correcta gestió de residus.
- Confecció, recollida, arxiu i lliurament a la DF de tota la documentació d'origen del materials

exigibles al sistema segons normativa i DT. 
CONDICIONS GENERALS: 
El sistema ha d'estar aprovat per la DF. 
Els plànols i documentació de muntatge han d'estar aprovats per la DF abans del inici dels treballs. 
Les característiques dels elements han de ser les especificades en la DT del sistema aprovat. 
Els equips i materials han d'estar subministrats a obra amb els manuals de muntatge, utilització,
marcatges, etiquetes i declaracions de conformitat que li siguin aplicables, segons la normativa
vigent de marcatge CE. 
La posició dels elements ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 50 mm 
- Aplomat:  ± 20 mm 
MUNTAT SUPERFICIALMENT A LA PARET: 
Els dos suports s'han d'encastar sòlidament a la paret i han de quedar ben aplomats perquè el pal, un
cop instal·lat, quedi vertical. 
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Distància entre cada dos suports:  >= 700 mm 
MUNTAT SOBRE SÒCOL: 
El sòcol s'ha d'ancorar sòlidament al paviment i ha de quedar anivellat perquè el pal, un cop
instal·lat, quedi vertical. El cable de connexió a terra ha de sortir a través de la base, encastat en
el paviment. 
El capçal ha de quedar fixat sòlidament al capdamunt del pal mitjançant la peça d'adaptació i amb el
cable de connexió a terra soldat a la seva base. Aquest cable ha de passar per l'interior del pal. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

La zona on s'instal·la l'element ha de complir amb les especificacions del seu plec de condicions o la
indicada per la DF o que les possibles actuacions posteriors o pendents a realitzar en la zona on
s'instal·la l'element han de ser compatibles amb els materials a instal·lar. 
En cas de risc de tempestes amb aparell elèctric s'han de suspendre els treballs. 
S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si un cop
realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar les parts fetes. 
Un cop finalitzat el muntatge cal realitzar la posada en funcionament dels elements i les proves de
servei definides al protocol de proves de la DT. 
Un cop instal·lat l'element, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com
ara embalatges, retalls de tubs, etc. i disposició d'aquests per a la correcta gestió de residus. 
Els  elements  instal·lats,  en  cas  necessari,  s'han  de  protegir  per  evitar  malmetre'ls  durant  el
muntatge d'altres elements o d'acord amb la DT del fabricant o de la DT del projecte. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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

 

____________________________________________________________________________
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4 - CONJUNTS DE PARTIDES DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ 

44 - ESTRUCTURES

445 - ESTRUCTURES DE FORMIGÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

4458116Z.

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

Formació d'elements estructurals de formigó armat. La partida inclou totes les operacions de muntatge
i desmuntatge de l'encofrat. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Pilar de formigó armat 
- Mur de formigó armat 
- Biga de formigó armat 
- Cèrcol de formigó armat 
- Sostre nervat unidireccional 
- Sostre nervat reticular 
- Llosa inclinada de formigó armat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació del pla de recolzament 
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat i el seu apuntalament 
- Aplomat i anivellament de l'encofrat 
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 
- Tapat dels junts entre peces de l'encofrat 
- Marcat de les línies de replanteig dels cassetons o eixos de les armadures en el cas de sostres i

lloses 
- Col·locació dels cassetons o de l'alleugeridor en el cas de sostres 
- Alineació dels cassetons segons l'amplària dels nervis en el cas de sostres 
- 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 
- Humectació de l'encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge 
- Reglejat i anivellament de la cara superior del formigó en el cas del sostres i lloses 
- Cura del formigó 
- Retirada dels apuntalaments i dels encofrats i entrada en càrrega segons el pla previst 
- Protecció de l'element front a qualsevol acció mecànica no prevista en el càlcul 
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar, un cop l'element estructural

estigui en disposició de suportar els esforços  
CONDICIONS GENERALS: 
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. 
La superfície de formigó no ha de tenir defectes significatius (cocons, nius de grava, etc.) que
puguin afectar la durabilitat del element. 
No s'admeten les rebaves, les discontinuïtats en el formigonament, les superfícies deteriorades, els
guerxaments,  les  esquerdes,  les  armadures  visibles  ni  d'altres  defectes  que  perjudiquin  el  seu
comportament a l'obra o el seu aspecte exterior. 
La  DF  comprovarà  l'abséncia  de  defectes  significatius  en  la  superfície  de  formigó.  En  cas  de
considerar els defectes inadmisibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació. 
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense
l'autorització de la DF. 
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del
parament. 
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. 
Fissuració màxima en funció de l'exposició ambiental definida a la taula 5.1.1.2 de l'EHE-08: 
- Elements formigó armat: 

- En classe d'exposició I:  <= 0,4 mm

- En classe d'exposició IIa, IIb, H:  <= 0,3 mm
- En classe d'exposició IIIa, IIIb, IV, F, Qa:  <= 0,2 mm
- En classe d'exposició IIIc, Qb, Qc:  <= 0,1 mm 

- Elements formigó pretensat: 
- En classe d'exposició I:  <= 0,2 mm
- En classe d'exposició IIa, IIb, H:  <= 0,2 mm 

Vibracions:  Ha de complir l'especificat en l'apartat 4.3.4 del DB-HE 
Toleràncies d'execució: 
- Verticalitat de línies i superficies (H alçària del punt considerat): 

- H <= 6 m:  ± 24 mm
- 6 m < H <= 30 m:  ± 4H, ± 50 mm
- H >= 30 m:  ± 5H/3, ± 150 mm 

- Verticalitat, arestes exteriors i junts de dilatació vistos (H alçària del punt considerat): 
- H <= 6 m:  ± 12 mm
- 6 m < H <= 30 m:  ± 2H, ± 24 mm
- H >= 30 m:  ± 4H/5, ± 80 mm 

- Desviacions laterals: 
- Peces:  ± 24 mm
- Junts:  ± 16 mm 

- Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals):  ± 20 mm 
- Secció transversal (D: dimensió considerada): 

- D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm
- 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm
- 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm 

- Planor: 
- Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió
- Per a revestir: ± 15 mm/m 

Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma EHE-
08. 
SOSTRES I LLOSES: 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell cara superior (abans de retirar puntals):  ± 20 mm 
- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals: 

- Acabat reglejat mecànic:  ± 12 mm/3 m
- Acabat mestrejat amb regla:  ± 8 mm/3 m
- Acabat llis:  ± 5 mm/3 m
- Acabat molt llis:  ± 3 mm/3 m 

SOSTRES: 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm 
SOSTRES NERVATS UNIDIRECCIONALS: 
Gruix de la capa de compressió: 
- Sobre peces d'entrebigat ceràmiques o de morter de ciment:  40 mm
- Sobre peces d'entrebigat de poliestiré:  50 mm
- Sobre peces d'entrebigat si l'acceleració sísmica>=0.16g:  50 mm 
SOSTRES NERVATS RETICULARS: 
Gruix capa superior : >= 5 cm i haurà de portar armat de repartiment en malla
Separació entre eixos de nervis < 100cm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

L'ordre  d'execució  de  les  feines  ha  de  ser  l'indicat  en  el  primer  apartat,  on  s'enumeren  les
operacions incloses a la unitat d'obra. 
Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec de condicions. 
Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de fer una
operació que oculti el resultat d'aquesta, s'ha de permetre que la DF verifiqui que es compleix el
plec de condicions de l'operació. 
Abans de formigonar, s'ha d'humitejar l'encofrat i s'ha de comprovar la situació relativa de les
armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt. 
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades
en posició definitiva. 
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. 
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una
revisió total de l'encofrat, abans de formigonar. 
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes
diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat
cada element. 
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o
plàstics. 
La col·locació dels cassetons s'ha de fer tenint cura que no rebin cops que puguin fer-los malbé. 
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No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una
compactació completa de la massa 
L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element. 
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir 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. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

PILARS, MURS, BIGUES I CÈRCOLS 
m3 de volum executat segons les especificacions de la DT. 
SOSTRES I LLOSES: 
m2 de superfície de sostre o llosa executat segons les especificacione de la DT. 
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i
els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, així
com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats. 
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total 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, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre
dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a
conformar el perímetre dels forats. 

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). 

 

____________________________________________________________________________

 

 

48 - REVESTIMENTS

481 - ARREBOSSATS I ENGUIXATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

481R1625.

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

Reparació  de  revestiments  de  paraments  horitzontals  o  verticals,  arrebossats  o  enguixats,  amb
reposició del revestiment. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Reparació superficial de parament arrebossat, amb acabat arrebossat i pintat 
- Reparació d'esquerda lineal en parament arrebossat, amb acabat arrebossat 
- Sanejament de sòcol arrebossat o enguixat, amb acabat arrebossat de morter porós drenant 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Repicat del revestiment existent amb mitjans manuals 
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió
- Neteja de la zona de treball
- Execució del revestiment en les capes previstes i cura del morter cada capa
- Interposició d'armadura amb malla de fibra de vidre, en el seu cas
- Acabat de la superfície 
- Aplicació de les capes de pintura, en el seu cas 
- Repassos i neteja final 
CONDICIONS GENERALS: 
El revestiment ha de quedar ben adherit al suport. 
S'han de respectar els junts estructurals. 

Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a l'arrebossat acabat no hi ha
d'haver esquerdes i ha de tenir una textura uniforme. 
Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver pols, ni fissures, forats
o d'altres defectes. 
En el revestiment de pintura no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes. 
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes. 
Gruix de la capa: 
- Arrebossat esquerdejat:  <= 1,8 cm 
- Arrebossat reglejat o a bona vista:  1,1 cm 
- Arrebossat amb morter porós drenant:  2 a 4 cm 
Arrebossat reglejat: 
- Distància entre mestres:  <= 150 cm 
Toleràncies d'execució per a l'arrebossat: 
- Planor: 

- Acabat esquerdejat:  ± 10 mm
- Acabat a bona vista:  ± 5 mm
- Acabat reglejat:  ± 3 mm 

- Aplomat (parament vertical): 
- Acabat a bona vista:  ± 10 mm/planta
- Acabat reglejat:  ± 5 mm/planta 

- Nivell (parament horitzontal): 
- Acabat a bona vista:  ± 10 mm/planta
- Acabat reglejat:  ± 5 mm/planta 

Toleràncies quan l'arrebossat és a bona vista o reglejat: 
- Gruix de l'arrebossat:  ± 2 mm 

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, la velocitat del
vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si, un cop executat el treball, es donen aquestes condicions,
s'ha de revisar la feina feta i s'han de refer les parts afectades. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec de condicions. 
Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de fer una
operació que oculti el resultat d'aquesta, s'ha de permetre que la DF verifiqui que es compleix el
plec de condicions de l'operació. 
En el procés de repicat del parament s'ha d'evitar la formació de pols i molestar el mínim possible
als afectats. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les
condicions de seguretat suficients. 
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. 
S'han de col·locar tots els elements que hagin d'anar fixats als paraments i no dificultin l'execució
del revestiment. 
En el cas de la interposició d'una armadura, abans d'executar el revestiment cal comprovar que la
malla esta ben adherida al revestiment, forma una superfície plana i la seva extensió es la que
determina la DT. 
Quan l'arrebossat és esquerdejat, s'ha d'aplicar llançant amb força el morter contra els paraments. 
Quan l'arrebossat és a bona vista, s'han de fer mestres amb el mateix morter a les cantonades i als
racons. 
Quan l'arrebossat és reglejat, s'han de fer mestres amb el mateix morter, als paraments, cantonades,
racons i voltants d'obertures. Les arestes i les mestres han d'estar ben aplomades. 
Quan l'arrebossat és esquitxat, s'ha d'aplicar en dues capes: la primera prement amb força sobre els
paraments i la segona esquitxada sobre l'anterior. 
Quan l'acabat és deixat de regle o remolinat, s'ha d'aplicar prement amb força sobre els paraments. 
El lliscat s'ha d'aplicar quan encara estigui humida la capa d'arrebossat. 
Durant l'adormiment s'ha d'humitejar la superfície del morter. 
S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment. 
Per a fer assecatges artificials es requereix l'autorització explícita de la DF. 
No s'han de fixar elements sobre l'arrebossat fins que hagin passat set dies, com a mínim, o s'hagi
adormit. 
ACABAT PINTAT: 
No s'ha de treballar quan l'humitat relativa de l'aire es superior al 60%. 
La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades. 
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. 
S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals. 
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i
l'autorització de la DF. 
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Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament
diluïda, 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. 
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. 
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) 
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

REPARACIÓ SUPERFICIAL O SANEJAMENT DE SÒCOL: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
En paraments verticals: 
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100% 
En paraments horitzontals: 
- 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 ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també
aquests paraments. 
Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments
que s'hagin embrutat. 
REPARACIÓ D'ESQUERDA: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

____________________________________________________________________________

 

 

48 - REVESTIMENTS

489 - PINTATS

4894 - PINTAT D'ESTRUCTURES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

4894223Z.

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

Pintat d'elements estructurals d'acer mitjançant diferents capes aplicades en obra, prèvia neteja i
preparació de la superfície  amb mitjans manuals. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Pintat de biga pujamobles amb execució de junt de dilatació perimetral 
- Pintat de biga d'acer 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Pintat i execució del junt de dilatació: 
- Neteja i preparació de la superfície a tractar 
- Repicat perimetral del parament
- Neteja de la zona de treball
- Aplicació de les capes d'imprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat segons

la composició de la pintura d'acabat
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecatge, de les capes de pintura d'acabat
- Aplicació del material de segellat
- Neteja de les vores exteriors del junt 

Pintat: 
- Neteja i preparació de la superfície a tractar 
- Neteja de la zona de treball 
- 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'assecatge, de les capes d'acabat 
CONDICIONS GENERALS: 
Desprès de l'operació de neteja i preparació, la superfície ha de quedar neta, sense greixos, òxid ni
restes de pintures o vernissos adherits. 
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. 
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment:  >= 125 micres 
JUNT DE DILATACIÓ PERIMETRAL: 
La base de l'element eliminat no ha d'estar danyada pel procés de treball. 
El segellat ha de tenir la llargària prevista. 
Ha de ser continu, homogeni, sense inclusions de bombolles d'aire i amb la superfície uniforme. 
Ha de quedar ben adherit a ambdós llavis del junt. 
La fondària respecte al pla del parament ha de ser la prevista o indicada per la DF. Si no hi ha cap
especificació, ha de quedar enrasat amb el parament. 
El gruix del segellat en el punt mínim ha de ser igual a la fondària del junt. 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix del segellat:  ± 10% 
- Fondària prevista respecte al parament:  ± 2 mm 

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, 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. 
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 més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament
diluïda, 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. 
L'ordre  d'execució  de  les  feines  ha  de  ser  l'indicat  en  el  primer  apartat,  on  s'enumeren  les
operacions incloses a la unitat d'obra. 
Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec de condicions. 
Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de fer una
operació que oculti el resultat d'aquesta, s'ha de permetre que la DF verifiqui que es compleix el
plec de condicions de l'operació. 
JUNT DE DILATACIÓ PERIMETRAL: 
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. 
La massilla s'ha d'aplicar a una temperatura superior a 10°C i inferior a 35°C. 
En el cas que s'hagi d'aplicar una capa d'imprimació abans de realitzar el segellat, aquesta s'ha
d'estendre per tota la superfície que hagi de quedar en contacte amb el segellant. 
Quan la massilla és bicomponent, la mescla d'ambdós components s'ha de fer seguint les instruccions
del fabricant. 
El fons i les cares del junt per segellar han de ser nets i secs. 
El producte s'ha d'aplicar forçant-ne la penetració. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

PINTAT DE BIGA: 
m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT. 
SANEJAMENT DE BIGA PUJAMOBLES: 
Unitat de reparació realment executada amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI



Projecte Bàsic i d'Execució

Projecte de Rehabilitació de la coberta del MERCAT MUNICIPAL de CANET DE MAR

client: Ajuntament de Canet de Mar

pàg.140 de 206 18 de maig de 2018

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

____________________________________________________________________________

 

 

4A - TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

4A2 - DIVISÒRIES INTERIORS PRACTICABLES

4A2T - TRAPES INTERIORS PRACTICABLES D'ACER

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

4A2T271E.

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

Col·locació de trapes horitzontals de sortida a coberta en forats d'obra existents, fetes amb perfils
i planxa d'acer, pintades o galvanitzades. 
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: 
- Replanteig
- Formació de sòcol al voltant del buit d'obra amb paret de maons
- Formació del matarracó a la base del sòcol
- Arrebossat del sòcol, interior i exterior
- Impermeabilització del sòcol amb làmina impermeabilitzant
- Muntatge del bastiment i segellat del junt amb l'obra
- Col·locació de la fulla, el pany i l'escala
- Muntatge de les tapetes i remats 
CONDICIONS GENERALS: 
La trapa ha de tenir la forma, dimensions i tipus de perfils indicats a la DT. 
Els diferents elements que conformen la unitat d'obra han de quedar en la posició prevista a la DT o
en el seu defecte, en la indicada per la DF. 
El conjunt ha de ser estable i resistent. 
La fulla ha d'obrir i tancar correctament, sense necessitat de forçar la seva posició. 
El mecanisme de tancament ha de garantir que no s'obri la trapa per l'efecte del vent. 
El sòcol no ha de tenir esquerdes, o despreniments del seu acabat. 
El conjunt ha de ser estanc. La tela impermeabilitzant ha de cavalcar sobre la tela de la coberta i
ficar-se a sota del bastiment de la trapa. 
Cavalcament del reforç sobre la tela de coberta:  <= 15 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Nivell previst:  ± 5 mm 
- Horitzontalitat:  ± 1 mm/m 
- Aplomat:  ± 2 mm/m 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h. S'ha de treballar a
una temperatura ambient que oscil·li entre els 5ºC i els 40ºC i sense pluges. Si es sobrepassen
aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades. 
L'ordre  d'execució  de  les  feines  ha  de  ser  l'indicat  en  el  primer  apartat,  on  s'enumeren  les
operacions incloses a la unitat d'obra. 
Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec de condicions. 
Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de fer una
operació que oculti el resultat d'aquesta, s'ha de permetre que la DF verifiqui que es compleix el
plec de condicions de l'operació. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de porta col·locada d'acord amb les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

____________________________________________________________________________
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E - PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ

E5 - COBERTES

E53 - COBERTES DE PLAQUES CONFORMADES

E535 - COBERTES DE PLAQUES SANDVITX

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E535C625.

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

Cobertes amb pendent, mitjançant plaques constituïdes per dues planxes d'acer de perfil ondulat o
grecat i un aïllament interior, formant un sol cos, col·locades amb fixacions mecàniques. 
S'ha considerat la següent composició: 
- Xapa exterior:  acer galvanitzat, acer prelacat
- Xapa interior:  acer galvanitzat, acer prelacat
- Aïllament:  escuma de poliuretà injectada, poliisocianurat, llana mineral de roca 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig dels eixos de les pendents i repartiment de les plaques
- Col·locació de les plaques
- Col·locació del remat longitudinal al junt entre plaques si es el cas
- Comprovació de l'estanquitat 
CONDICIONS GENERALS: 
Al revestiment acabat no hi ha d'haver peces amb defectes superficials (deformacions, ratlles, etc.). 
Els talls de les planxes han de ser rectes, i han d'estar polits. 
No hi haurà discontinuïtat en la capa de recobriment dels pannells. 
El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc. 
Els elements han de quedar alineats. 
Totes les fixacions han de ser amb cargols autorroscants i han de portar una volandera d'estanquitat. 
Cada placa ha de quedar fixat a tots els suports previstos en la DT, mitjançant cargols autorroscants.
En l'extrem inferior de la placa, la xapa superior ha de sobresortir respecte de l'aïllament i de la
xapa inferior. 
Volada de les peces del ràfec:  >= 5 cm; < mitja peça 
Volada de les peces en la vora lateral:  >= 5 cm 
Separació entre les peces de les dues vessants en l'aiguafons:  >= 20 cm 
Volada de la xapa superior respecte la inferior:  150 mm
Cavalcament entre plaques consecutives (sentit del pendent):  >= 150 mm 
El cavalcament  longitudinal entre plaques serà sempre en el sentit oposat als vents dominants i en
sentit transversal serà sobre els recolzaments de les plaques. 
Es col·locarà una tapeta metàl·lica (gruix 0,7 mm) a les unions entre dues plaques. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si un cop
realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar les parts fetes. 
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat. 
Han d'estar muntades les canals o els remats inferiors, abans de començar a col·locar els pannells de
la coberta 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses 
- Inspecció  visual  del  procediment  d'execució,  amb  especial  atenció  a  les  subjeccions,  i  a

l'alineació longitudinal i transversal de les peces 
- Comprovació de la geometria de la coberta i del cavalcament entre les peces 
- Comprovació dels eixos dels pendents de la coberta 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció visual de la unitat acabada. Proves finals d'estanquitat 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
d'execució. 

 

____________________________________________________________________________

 

 

E5 - COBERTES

E54 - COBERTES DE PLANXES METÀL·LIQUES

E54Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES DE PLANXES METÀL·LIQUES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E54ZV163,E54ZS76K,E54ZS333,E54ZV233.

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

Remat de planxa d'acer galvanitzat o galvanitzat i prelacat, plegat a taller, per a punts singulars de
cobertes (carener, vora lliure, aiguafons, minvell. etc) o façanes (cantonada, peu de planxa, llinda,
brancal, escopidor, etc.), col·locat amb fixacions mecàniques. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de l'element
- Col·locació de les làmines metàl·liques mitjançant fixacions mecàniques
- Execució dels junts entre làmines 
Les peces han de quedar fixades sòlidament al suport. 
Les peces han de quedar alineades longitudinalment. 
Les peces han de cavalcar entre elles i amb les peces de la vessant o dels paraments del costat.
El muntatge s'ha de fer respectant el sentit de la circulació de l'aigua, i tenint en compte els vents
dominants.
Les fixacions s'han de fer amb cargols autoroscants amb anella d'estanqueïtat i cabota de color, si la
planxa es prelacada. 
Cavalcament sobre les peces del vessant:  >= 5 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Alineacions:  ± 5 mm/m,  ± 20 mm/total 
- Cavalcaments:  - 0 mm,  + 20 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha
d'assegurar l'estabilitat de l'equip. 
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat. 
S'ha d'evitar el contacte directe de l'acer galvanitzat amb el guix, els ciments pòrtland frescos, la
calç, les fustes dures (roure, castanyer, teca, etc.) i l'acer sense protecció contra la corrosió. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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



Projecte Bàsic i d'Execució

Projecte de Rehabilitació de la coberta del MERCAT MUNICIPAL de CANET DE MAR

client: Ajuntament de Canet de Mar

pàg.142 de 206 18 de maig de 2018

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Inspecció visual de les peces abans de la seva col·locació, rebutjant les que presentin defectes. 
- Verificació del replanteig
- Verificació dels suports
- Verificació del sistema d'execució de fixacions i junts 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Geometria dels remats i de la façana
- Estanquitat dels junts 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució. 

 

____________________________________________________________________________

 

 

E5 - COBERTES

E5Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES

E5ZJ - CANALS EXTERIORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E5ZJU001.

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

Remat de planxa d'acer galvanitzat o galvanitzat i prelacat, plegat a taller, per a punts singulars de
cobertes (carener, vora lliure, aiguafons, minvell. etc) o façanes (cantonada, peu de planxa, llinda,
brancal, escopidor, etc.), col·locat amb fixacions mecàniques. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de l'element
- Col·locació de les làmines metàl·liques mitjançant fixacions mecàniques
- Execució dels junts entre làmines 
Les peces han de quedar fixades sòlidament al suport. 
Les peces han de quedar alineades longitudinalment. 
Les peces han de cavalcar entre elles i amb les peces de la vessant o dels paraments del costat.
El muntatge s'ha de fer respectant el sentit de la circulació de l'aigua, i tenint en compte els vents
dominants.
Les fixacions s'han de fer amb cargols autoroscants amb anella d'estanqueïtat i cabota de color, si la
planxa es prelacada. 
Cavalcament sobre les peces del vessant:  >= 5 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Alineacions:  ± 5 mm/m,  ± 20 mm/total 
- Cavalcaments:  - 0 mm,  + 20 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha
d'assegurar l'estabilitat de l'equip. 
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat. 
S'ha d'evitar el contacte directe de l'acer galvanitzat amb el guix, els ciments pòrtland frescos, la
calç, les fustes dures (roure, castanyer, teca, etc.) i l'acer sense protecció contra la corrosió. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Inspecció visual de les peces abans de la seva col·locació, rebutjant les que presentin defectes. 
- Verificació del replanteig
- Verificació dels suports
- Verificació del sistema d'execució de fixacions i junts 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Geometria dels remats i de la façana
- Estanquitat dels junts 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució. 

 

____________________________________________________________________________

 

 

E7 - IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

E7C - AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I FONOABSORBENTS

E7CD - AÏLLAMENTS EXTERIORS  PREPARATS PER A SUPORT DE REVESTIMENTS CONTINUS AMORFS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E7CDI451.

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

Formació d'aïllament amb plaques, feltres i làmines de diferents materials. 
S'han considerat els materials següents: 
- Feltres o plaques de llana de vidre o llana de roca. 
- Aïllament tèrmic exterior amb plaques de poliestirè. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Aïllament exterior amb plaques, per a suport de revestiment continu: 
- Neteja i preparació del suport
- Preparació de la mescla adhesiu-ciment
- Col·locació de les plaques adherides sobre el suport
- Col·locació de les fixacions
- Estesa de l'adhesiu, col·locació de la malla i recobriment de la malla amb l'adhesiu 
CONDICIONS GENERALS: 
L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport, excepte quan es col·loca no adherit. 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
Les plaques i els feltres han de quedar col·locats a tocar, les plaques han de quedar a trencajunt. 
Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar. 
Junts entre plaques o feltres: <= 2 mm 
AÏLLAMENT EXTERIOR PER A SUPORT DE REVESTIMENT CONTINU: 
La malla ha de cobrir tota la superfície a revestir i quedar totalment recoberta per l'adhesiu. 
En els punts singulars (cantonades, angles d'obertures, etc.), la malla ha d'anar reforçada. 
Ha de formar una superfície plana, sense bosses. 
Ha de quedar ben adherida al revestiment. 
Gruix de la capa d'adhesiu sota les plaques:  <= 6 mm 
Cavalcament de la malla:  >= 10 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:  ± 3 mm/2 m 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar amb vents inferiors a 30 km/h. 
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El suport ha de ser net. 
L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col·locació. 
El material col·locat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el puguin
alterar. 
El poliuretà i el poliestirè s'ha de protegir d'una exposició solar molt llarga. 
AÏLLAMENT EXTERIOR PER A SUPORT DE REVESTIMENT CONTINU: 
S'ha de treballar amb temperatura ambient entre 5°C i 35°C. 
El suport no ha de tenir restes de productes que puguin impedir la correcta fixació de l'aïllament
(desencofrants, pintura plàstica, etc.). En qualsevol cas es faran proves d'adherència abans de
l'aplicació de l'adhesiu. 
El grau d'humitat del suport ha d'estar dins dels límits especificats pel fabricant. 
Característiques del suport: 
- Rugositats:  <= 1 cm
- Fissures:  <= 1 mm 
La barreja adhesiu-ciment, ha de ser homogènia. No ha de tenir grumolls ni parts seques. 
L'adhesiu s'ha d'aplicar seguint les instruccions del fabricant. 
La fixació mecànica de les plaques s'ha de fer desprès de 24 h, com a mínim, d'haver-les col·locat. 
El procés d'aplicació de la malla ha de constar d'una primera capa d'adhesiu, col·locació de la malla
a pressió sobre l'adhesiu fresc i a continuació, una capa d'adhesiu. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 

 

____________________________________________________________________________

 

 

E8 - REVESTIMENTS

E81 - ARREBOSSATS I ENGUIXATS

E81Z - ELEMENTS AUXILIARS PER A ARREBOSSATS, ENGUIXATS I ELEMENTS DE GUIX

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E81ZB9K0.

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

Col·locació de protecció d'aresta amb cantonera metàl·lica. 
S'han considerat els materials següents: 
- Acer galvanitzat
- Alumini 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Col·locació de la protecció amb el sistema de fixació triat 
CONDICIONS GENERALS: 
La protecció de l'aresta ha de quedar recta, aplomada i al mateix pla dels paraments. 
Ha de quedar fixada per ambdues bandes, de forma compatible amb el material del suport i amb el
sistema previst per al revestiment posterior. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans. 
La pasta de fixació utilitzada ha de tenir les mateixes característiques que la dels paraments. 
Si es preveu un sòcol, la cantonera s'ha de col·locar just a sobre de l'alçària del sòcol. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

____________________________________________________________________________

 

 

E8 - REVESTIMENTS

E84 - CELS RASOS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E84HU080.

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

Cel  ras  realitzat  amb  plaques,  planxes  o  lames,  de  diferents  materials,  suspeses  del  sostre  o
estructura de l'edifici, en espais interiors, i elements singulars integrats al cel ras, com ara
registres, franges perimetrals, cortiners, etc. 
S'han considerat els materials següents: 
- Plaques d'escaiola 
- Plaques de fibres minerals o vegetals 
- Plaques de guix laminat i transformats 
- Plaques metàl·liques i planxes conformades metàl·liques 
- Làmel·les de PVC o metàl·liques 
- Taulers de partícules aglomerades amb ciment 
- Plaques amb ciment pórtland més additius (GRC) 
- Plaques d'aglomerat de ciment amb fibres 
- Plaques de fusta 
S'han considerat els tipus de cel ras següents: 
- Per a revestir, sistema fix 
- De cara vista, sistema fix 
- De cara vista, sistema desmuntable amb entramat vist 
- De cara vista, sistema desmuntable amb entramat ocult 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig: distribució de plaques, resolució de vores i punts singulars, nivells, eixos de la

trama de perfils, etc.
- Col·locació dels suports fixats al sostre o estructura de l'edifici i suspensió dels perfils de la

trama de suports
- Col·locació de les plaques, planxes o lames, fixades o recolzades a la trama de suports, segons el

sistema utilitzat
- Segellat dels junts si es tracta d'un cel ras continu 
CONDICIONS GENERALS: 
El sistema de suspensió del cel ras ha de ser un sistema compatible amb les plaques o planxes.
El mecanisme de fixació a l'estructura de l'edifici ha de ser compatible amb el material d'aquesta.
El plènum considerat és d'1 m d'alçària màxima.
El sistema de suspensió ha de complir els requisits de l'apartat 4.3 de la norma UNE-EN 13964.
Si  el  fabricant  del  sistema  de  suspensió  es  diferent  del  de  les  plaques,  planxes  o  lames,  el
constructor  ha  d'aportar  la  documentació  necessària  per  verificar  la  compatibilitat  entre  els
sistemes.
Si s'ha d'afegir algun element a sobre del cel ras, com ara aïllaments tèrmics o acústic, llums,
difusor d'aire, etc, cal verificar que el increment de pes està dins dels límits de resistència del
sistema de suports. 
El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable. 
Ha de formar una superfície plana i ha d'estar al nivell previst. 
Els  elements  de  la  subestructura  (carreres  principals  i  transversals)  han  d'estar  muntades
ortogonalment.
Els perfils distanciadors de seguretat de l'estructura han d'estar fixats als perfils principals.
Les peces del cel ras han d'estar alineades.
El  repartiment  de  plaques  al  recinte  no  deixarà  als  perímetres  peces  menors  a  1/2  placa.  El
recolzament de les plaques tallades sobre el suport perimetral ha de ser més gran de 10 mm. 
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Si les plaques són de cara vista, en el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades,
trencades, escantonades ni tacades. 
Els elements perimetrals verticals, com ara envans o mampares, no provocaran esforços sobre el cel
ras, i la seva estructura s'ha d'ancorar al sostre o a una subestructura independent de la del cel
ras. 
Si es pengen o s'insereixen elements aliens al cel ras, com ara llums, difusors, etc, no superaran els
pesos màxims indicats pel subministrador del cel ras, i les perforacions de les plaques compliran les
indicacions del fabricant respecte a la mida màxima i la posició relativa de la perforació. 
Si el cel ras es realitza amb plaques o elements amb característiques especials, que han de donar unes
condicions específiques a l'espai que conformen per tal d'assolir les característiques requerides,
caldrà seguir les pautes constructives indicades pel fabricant i la DF. 
Toleràncies d'execució: 
- Planor: 

- 2 mm/m
- <= 5 mm en una llargària de 5 m en qualsevol direcció 

- Nivell: ± 5 mm 
SUPORT MITJANÇANT ENTRAMAT DE PERFILS: 
Si el sistema és desmuntable, s'ha de col·locar un perfil fixat a les parets, a tot el perímetre. 
Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar segellats
degudament amb màstic per a junts. 
S'han de col·locar els punts de fixació suficients per tal que la fletxa dels perfils de l'entramat
sigui l'exigida. 
REGISTRES: 
Ha d'obrir i tancar correctament. 
El parament exterior del registre ha d'estar a nivell amb el cel ras. 
El registre ha de ser estable, i no pot provocar deformacions al cel ras en els moviments obertura i
tancament. 
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment. 
El bastiment ha d'estar al mateix pla que el cel ras, sense deformacions dels angles, al nivell i al
pla previstos. 
Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures. 
El bastiment ha d'estar travat als perfils auxiliars del cel ras, com a mínim amb una fixació per cada
costat. 
Franquícia entre la fulla i el bastiment:  <= 0,2 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig: ± 5 mm
- Nivell previst: ± 2 mm
- Horitzontalitat: ± 1 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de
seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant. 
Les instruccions del subministrador han d'incloure com mínim els aspectes següents: 
- Enumeració i especificacions dels components necessaris per a l'execució completa del cel ras
- Els tipus  de fixacions  superiors en  funció dels  possibles materials  on es  fixaran (llosa  de

formigó, sostres amb revoltons de diferents materials,  estructures de fusta, etc.)
- La forma en que els diversos components s'han d'instal·lar i fixar
- Condicions d'emmagatzemament i manipulació dels materials
- Les condicions que son necessàries al lloc on s'instal·larà el cel ras
- La carrega màxima admissible pels components de la suspensió
- El mètode de regulació de l'alçada i, si es requereix, els mitjans per a assegurar les fixacions

superior  i inferior
- La distancia màxima admissible entre els elements de suspensió
- La llargària màxima del vol de les carreres principals
- Les distancies entre les fixacions del sistema de recolzament perimetral
- La forma de realitzar talls dels components, i especialment, les limitacions de la mida i la

posició dels talls necessaris per a introduir instal·lacions (llums, reixetes, etc.)
- El pes màxim que poden suportar les plaques individuals, i el conjunto del cel ras, corresponent

als elements addicionals (llums, reixetes, aïllaments afegits, etc.) 
Per començar el muntatge del cel ras, cal que el local estigui tancat i sigui estanc al vent i a
l'aigua, la humitat relativa sigui inferior al 70% i la temperatura superior a 7º. 
La DF ha d'aprovar el sistema de fixació superior i perimetral. Cal que aquest tingui associat un DIT,
o cal fer assaigs in situ per verificar la idoneïtat del sistema. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
No s'han de col·locar fixacions superiors en elements estructurals deteriorats (revoltons trencats,
formigons esquerdats, etc.) 
REGISTRES: 
Per a la col·locació del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del parament o del
suport al qual estigui subjecte. 

S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra els impactes
durant tot el procés constructiu i d'altres que mantinguin l'escairat fins que quedi ben travat a
l'obra. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

CEL RAS, CALAIX O FRANJA DE CEL RAS: 
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%. 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de
materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 
REGISTRES: 
Unitat de registre col·locat segons les especificacions de la DT.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* UNE-EN 13964:2006/A1:2008 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els
diferents productes, elements i sistemes constructius. 
- Replanteig del nivell del cel ras, dels eixos de la trama de perfils i dels punts de suspensió. 
- Verificació de la compatibilitat del sistema de fixació a les estructures existents. Es pot fer

validant la documentació aportada pel fabricant de la fixació, o fent assaigs de càrrega.
- A les fixacions cal verificar la fondària i el diàmetre de la perforació, la neteja del forat, si

el tipus de fixació es correspon amb l'aprovat, el procediment d'instal·lació de la fixació, i si
està indicat, el parell d'acollament. 

- Col·locació dels perfils perimetrals, si s'escau, d'entrega als paraments i suspensió de la resta
de perfils de la trama. Verificació de l'ortogonalitat de la trama, i les alineacions dels perfils
vistos. 

- Col·locació dels elements que formen la cara vista del cel ras, com ara plaques, lames, etc. 
- En el cas de cels rasos de característiques especials, caldrà controlar els punts singulars. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el cel ras. 
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució. 
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del
Contractista. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Es verificarà el nivell i la planeitat del cel ras, l'alineació i l'ortogonalitat de plaques i

perfils, la situació d'elements addicionals, be estiguin penjats o inserits en perforacions del cel
ras. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució. 

 

____________________________________________________________________________

 

 

E8 - REVESTIMENTS

E88 - ESTUCATS, ESGRAFIATS I MONOCAPES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E881C185.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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Formació de revestiment sobre parament o reparació de parament, amb morter monocapa o estuc. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Estuc de calç i sorra de marbre extés, amb acabat lliscat o planxat en calent i esgrafiat en dues

capes
- Estuc de calç i sorra de marbre extés, amb acabat aixafat, raspat o rugós i pintat 
- Revestiment monocapa de morter de ciment i additius amb granulats seleccionats, amb acabat raspat o

rugós, o amb granulat projectat 
- Estuc de pasta de guix amb cola projectat, amb acabat aixafat o rugós i pintat 
- Estuc de morter de ciment i sorra de marbre projectat, amb acabat aixafat o rugós i pintat al làtex

o al plàstic 
- Estuc de pasta vinílica estès sobre aïllament exterior, prèvia emprimació acrílica i acabat ratllat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació de la superfície a revestir
- Replanteig de junts horitzontals i verticals, en el cas d'estuc amb especejat en carreus
- Estesa o projectat de les pastes
- Acabat de la superfície
- Repàs i neteja final 
CONDICIONS GENERALS: 
El revestiment ha de ser uniforme, no hi ha d'haver fissures, bosses, escrostonaments o d'altres
defectes. 
Ha de tenir un color i una textura uniformes, no s'hi han de notar les aplicacions realitzades en
fases diferents. 
El revestiment ha de quedar ben adherit al suport i ha de formar una superfície plana amb angles vius.
S'han de respectar els junts estructurals. 
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 deixar els junts de treball fixats per la DF. 
En l'acabat pintat, la pintura ha de quedar ben adherida al suport. 
Forma de les arestes:
+------------------------------------------------------------------------+
¦ Tipus de revestiment         ¦ Acabat           ¦ Forma de les arestes ¦
¦------------------------------¦------------------¦----------------------¦
¦                              ¦ Lliscat,aixafat  ¦     Arrodonides      ¦
¦ Morter de ciment i granulat  ¦ raspat, rugós    ¦                      ¦
¦ Calç i sorra de marbre       ¦------------------¦----------------------¦
¦                              ¦ Planxat en calent¦    Aixamfranades     ¦
¦------------------------------¦------------------¦----------------------¦
¦ Pasta de guix amb cola       ¦ Pintat plàstic   ¦        Rectes        ¦
¦ Calç i sorra de marbre       ¦                  ¦                      ¦
¦------------------------------¦------------------¦----------------------¦
¦ Morter monocapa              ¦ Lliscat,aixafat  ¦        Rectes        ¦
¦                              ¦ raspat, rugós    ¦                      ¦
¦------------------------------¦------------------¦----------------------¦
¦ Pasta vinílica               ¦ Ratllat          ¦        Rectes        ¦
+------------------------------------------------------------------------+ 
Toleràncies d'execució: 
- Planor: 

- Calç i sorra de marbre:  ± 2 mm/m
- Morter monocapa:  ± 5 mm/m
- Pasta de guix amb cola:  ± 1 mm/m
- Morter de ciment blanc i sorra de marbre: :  ± 1 mm/m 

MORTER MONOCAPA: 
Gruix:  >= 8 mm 
Un cop aplicat, ha de complir els valors següents: 
- Resistència a la compressió:  >= 5 N/mm2
- Resistència a la tracció:  >= 2 N/mm2
- Retracció: 

- al cap de 7 dies:  <= 0,7 mm/m
- al cap de 28 dies:  <= 1,2 mm/m 

- Adherència (tracció vertical): 
- sobre ceràmica (en sec):  >= 0,3 N/mm2 

Toleràncies d'execució: 
- Verticalitat:  ± 5 mm/m 
MORTER MONOCAPA AMB ACABAT DE GRANULATS PROJECTATS: 
L'acabat ha de ser el del granulat projectat, pressionat i aplanat sobre el morter de base. 
Gruix del morter de base:  >= 8 mm + 1/2 D granulat projectat 
ESTUCAT DE CALÇ I SORRA DE MARBRE: 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix:  - 2 mm,  + 4 mm 
ESTUCAT DE PASTA VINÍLICA: 

La unitat d'obra inclou la capa d'emprimació acrílica. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS: 
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: 
- Humitat relativa de l'aire > 60% 
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja 
- Per a estuc de calç i sorra de marbre, de resines sintètiques i granulats seleccionats, de morter

de ciment i additius amb granulats seleccionats o de pasta vinílica: 
- Temperatura fora dels límits de 5°C i 35°C 

- Per a estuc de pasta de guix amb cola, de morter de ciment blanc i sorra de marbre o monocapa: 
- Temperatura fora dels límits de 5°C i 30°C 

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. 
Si el suport no és homogeni, els junts entre materials diferents s'han de reforçar amb tires de malla
de fibra de vidre plastificada cavalcant 20 cm sobre els junts dels materials. Aquesta malla ha de
complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
El morter de calç s'ha d'estendre sobre paraments arrebossats mixtos de calç i ciment, amb proporció
baixa de ciment. 
Si el suport és un arrebossat, ha d'estar sec i ha de tenir la superfície remolinada. Per l'aplicació
de l'estuc de resines sintètiques; a l'hivern ha de fer un mes que s'ha acabat, com a mínim, i a
l'estiu, 15 dies. 
Si la superfície d'aplicació no està arrebossada ni estucada, ha de ser neta, no ha de tenir pols,
greixos desencofrants, restes de guix ni eflorescències. 
Si el suport és un enguixat, ha d'estar sec, ha de tenir una superfície raspada o rugosa i no s'ha
d'admetre lliscat. 
L'estuc de pasta vinílica i la seva imprimació acrílica no s'han d'aplicar fins passades 24 h de
l'aplicació de l'adhesiu de la base. 
ESTUCAT PROJECTAT SOBRE PARAMENTS ENGUIXATS O ARREBOSSATS: 
Les superfícies d'aplicació han de ser netes, no han de tenir pols, greixos, taques, fissures, parts
engrunades ni d'altres imperfeccions. 
El suport ha d'estar sec i ha de tenir una superfície rugosa. 
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions
del fabricant. S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències i les floridures. 
ESTUC DE CALÇ O DE MORTER DE CIMENT I ADDITIUS: 
S'han d'humitejar els suports sobreescalfats per l'acció del sol. 
ESTUC DE CALÇ I SORRA DE MARBRE: 
Es pot afegir a l'estuc, amb l'autorització de la DF una petita proporció de ciment blanc o de
colorants, si ho exigeix l'acabat. 
Si l'acabat es lliscat, l'estuc s'ha d'estendre en dues capes més la del lliscat. Aquesta última, s'ha
de fer amb pasta de calç i poca sorra de marbre. L'acabat s'ha de fer passant la brotxa i amb una
esquitxada final. 
Si l'acabat es planxat en calent, desprès de la capa del lliscat cal afegir la tinta (calç, sabó o
d'altres additius per a millorar l'acabat) i finalment s'ha d'aplicar el ferro en calent. 
MORTER MONOCAPA: 
Els suports sobreescalfats s'han d'humitejar abans i desprès de l'aplicació, passades 24 h. 
S'ha d'aplicar passat un mes de l'execució del suport, en el cas de fàbriques de blocs de morter de
ciment cal esperar dos mesos. 
Si el suport es massa llis (formigó), s'ha d'aplicar un tractament per conferir-li la rugositat
necessaria per tal de facilitar l'adherència del revestiment (imprimació, raig de sorra, decapat
químic, etc.). 
Característiques del suport: 
- Planor:  ± 5 mm/m
- Rugositats:  <= 1/3 gruix del revestiment 
Per a la seva preparació i aplicació cal seguir les instruccions del fabricant. 
En l'acabat rústic, s'ha de projectar una segona capa sobre la primera, mentre encara estigui fresca. 
En l'acabat raspat, s'ha de pressionar i aplanar-lo immediatament després de la seva aplicació.
L'acabat s'ha de realitzar amb una aplanadora dentada quan el revestiment ha començat l'enduriment
però la consistència encara ho permet. En acabar, cal respatllar la superfície per tal d'eliminar les
restes. 
En l'acabat amb granulat projectat, els granulats s'han de projectar entre 15 i 45 min després de
l'estesa del morter i sempre seguint les instruccions del fabricant. Un cop projectats els granulats,
s'ha de pressionar i aplanar la superfície. 
ESTUCAT PINTAT: 
La pintura d'acabat s'ha d'aplicar quan l'estucat és sec. 
S'ha d'evitar la pols durant el temps d'assecatge de les capes. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

REVESTIMENT EN PARAMENTS: 
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m2 de superfície executada realment, amidada segons les especificacions de la DT. D'acord amb els
criteris següents:
Aquest criteri inclou la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que
s'hagin embrutat. 
Deducció de la superfície corresponent a obertures: 
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 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 (brancals, llindes, etc). En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests
paraments. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN ESTUCAT: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Neteja i preparació de la superfície a revestir
- Estesa o projectat de la pasta
- Acabat de la superfície
- Repàs i neteja final
- Inspecció visual de la superfície acabada 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN MORTER MONOCAPA: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció de la superfície sobre la que es realitzarà l'arrebossat. 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Control d'execució de les mestres 
- Acabat de la superfície 
- Repàs i neteja final 
- Inspecció visual de la superfície acabada. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Repàs i neteja final 
- Inspecció visual de la superfície acabada. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
d'execució. 
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del
Contractista. 

 

____________________________________________________________________________

 

 

EA - TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

EAV - PERSIANES, GELOSIES DE LAMES I PROTECCIONS SOLARS

EAVS - PERSIANES REPLEGABLES HORITZONTALMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EAVSD8D5.

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

Persianes de llibret, persianes replegables horitzontalment i gelosies, col·locades sobre fàbrica. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Persiana de lamel·les replegables horitzontalment. 
S'han considerat els materials següents: 
- Alumini lacat 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig
- Fixació dels suports o ancoratges
- Muntatge de la persiana
- Col·locació de mecanismes de tancament i subjecció 
CONDICIONS GENERALS: 
Han d'estar ben aplomades, sense deformacions dels angles, i al nivell i al plà previstos. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Nivell previst:  ± 5 mm 
- Horitzontalitat:  ± 1 mm 
- Pla previst de la persiana respecte a la paret:  ± 2 mm 
PERSIANES I GELOSIES PRACTICABLES: 
La persiana ha d'obrir i tancar correctament. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S'ha de preveure els gruixos dels acabats de la paret a la que estigui subjecte. 
S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció de la persiana contra impactes
durant tot el procés constructiu. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de
seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant. 
Un cop col·locada s'ha de comprovar que el seu funcionament és correcte. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

____________________________________________________________________________

 

 

EA - TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

EAW - AUTOMATISMES PER A TANCAMENTS PRACTICABLES

EAWZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A AUTOMATISMES DE TANCAMENTS PRACTICABLES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EAWZ12A2,EAWZPA00.

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

Accessoris i material auxiliar dels automatismes d'obertura i tancament de portes o persianes 
S'han considerat els elements següents: 
- Quadre elèctric de maniobres 
- Pany elèctric de clau tubular muntat en caixa 
- Caixa per a pany elèctric encastada 
- Receptor de radiocomandament dins de caixa estanca, amb antena, per atensió de 220V. 
- Emissor de radiocomandament amb pila de 12V. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Quadre elèctric de maniobra: 
- Replanteig
- Fixació del quadre
- Muntatge dels mecanismes i connexionat del quadre
- Proves de funcionament 
Pany elèctric: 
- Muntatge del pany o la caixa i connexionat 
Caixa per a pany elèctric: 
- Replanteig
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- Obertura del forat
- Fixació de la caixa
- Rejuntat de les vores 
Receptor de radiocomandament: 
- Replanteig
- Fixació del receptor i orientació de l'antena
- Connexionat amb el quadre de maniobra
- Sintonització a la banda correcta 
Emissor de radiocomandament: 
- Sintonització a la banda correcta amb els interruptors de codis 
QUADRE ELÈCTRIC DE MANIOBRA: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha d'estar fixat sòlidament en posició vertical mitjançant tacs i visos. 
Ha de quedar amb els costats aplomats i anivellats. 
Tindrà fetes totes les connexions amb els elements de control, els de comandament, els automatismes de
la porta i amb el subministrament de corrent, d'acord amb la DT, les instruccions del fabricant i el
"Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión". 
Alçària des del paviment:  1200 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Posició:  ± 30 mm 
- Horitzontalitat i aplomat:  ± 3 mm 
PANY ELÈCTRIC MUNTAT EN CAIXA: 
S'ha d'encastar dins del forat oportú de la caixa. 
Ha de quedar fixat a la caixa amb els mecanismes previstos pel fabricant. 
Ha de quedar connectat amb el quadre elèctric de comandament, segons l'esquema de la DT i les
instruccions del fabricant. 
CAIXA PER A PANY ELÈCTRIC: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha d'estar fixada solidament a la paret, enrasada exteriorment amb el parament acabat. 
Ha de quedar amb els costats aplomats i anivellats. 
Ha de tenir passats els fils que permetran connectar el pany amb el quadre. 
Alçària des del paviment:  85 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Posició:  ± 30 mm 
- Horitzontalitat i aplomat:  ± 3 mm 
RECEPTOR DE RADIOCOMANDAMENT: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha d'estar fixat sòlidament en posició vertical mitjançant tacs i visos. 
La col·locació de l'antena s'ha de fer amb la comprovació que rep correctament el senyal de l'emissor,
quan aquest està situat a qualsevol lloc de l'àrea d'actuació. 
Ha de quedar amb els costats aplomats i anivellats. 
Tindrà fetes les connexions amb l'antena, el quadre de maniobres i el subministrament elèctric,
d'acord amb la DT i les instruccions del fabricant. 
Alçària des del paviment:  1200 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Posició:  ± 30 mm 
- Horitzontalitat i aplomat:  ± 3 mm 
EMISSOR DE RADIOCOMANDAMENT: 
L'emissor tindrà fetes les codificacions d'acord amb el receptor sobre el qual ha d'actuar. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

____________________________________________________________________________

 

 

ED - INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

ED1 - DESGUASSOS, BAIXANTS I AÏLLAMENTS I ACCESSORIS DE DESGUASOS I BAIXANTS

ED14 - BAIXANTS AMB TUBS METÀL·LICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

ED14U020.

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

Baixants d'instal·lacions d'evacuació d'edificis amb tub de planxa galvanitzada, planxa galvanitzada
prelacada, coure, zinc-titani o fosa. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació dels tubs
- Fixació dels tubs
- Col·locació d'accessoris
- Execució d'unions necessàries 
CONDICIONS GENERALS: 
El tram muntat ha de quedar aplomat i fixat sòlidament a l'obra. 
Ha de ser estanc en tot el seu recorregut. 
Els tubs s'han de subjectar per mitjà d'abraçadores encastables, una de fixació sota l'embocadura i la
resta de guiatge a intervals regulars. 
El pes d'un tub no ha de gravitar sobre el tub inferior. 
Les unions entre els tubs s'han de fer seguint les instruccions del fabricant. 
El baixant no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt. 
El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran. 
La franquícia entre el tub i el contratub, i entre el tub i la valona s'ha d'ataconar amb massilla. 
Els conductes han de quedar suficientment separats dels paraments per a facilitar les operacions de
reparació i evitar la formació de condensacions. 
Els trams vistos amb risc d'impacte han de quedar protegits adequadament. 
Els baixants instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. 
Nombre d'abraçadores per tub:  >= 2 
Distància entre les abraçadores: 
- Baixant:  <= 15 vegades el diàmetre del baixant 
Gruix del parament al que es subjecta el conducte: 
- Baixant:  >= 12 cm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 
No s'han de manipular ni corbar els tubs. 
Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de peces especials o també amb unions
soldades. 
Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub. 

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 corresponents a retalls i la repercussió de les peces
especials a col·locar. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
La  instal·lació  d'evacuació  d'aigües  residuals  s'executarà  segons  prescripcions  de  projecte,
legislació aplicable i a les instruccions de la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb aigua, amb
aire o amb fum i es seguiran les directrius i especificacions de cada assaig segons la normativa
vigent. 
Es verificarà sistema de manteniment i conservació. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà
a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el
determini la DF. 

 

____________________________________________________________________________

 

 

EG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

EG2 - TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES

EG21 - TUBS RÍGIDS NO METÀL·LICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EG21291H.

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

Tub rígid no metàl·lic de fins a 160 mm de diàmetre nominal, connectat roscat o endollat. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Muntat com a canalització soterrada 
- Muntat superficialment 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig del traçat del tub
- Estesa, fixació i curvat
- Preparació dels extrems dels tubs i execució de les unions entre trams i amb els accessoris
- Comprovació de la unitat d'obra
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
Els canvis de direcció s'han de fer mitjançant corbes d'acoblament, escalfant-les lleugerament, sense
que es produeixin canvis sensibles a la secció. 
Quan les unions són roscades, han d'estar fetes amb maniguets amb rosca. 
Quan les unions són endollades s'han de fer amb maniguets llisos. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Alineació: ± 2%, <= 20 mm/total 
CANALITZACIÓ SOTERRADA: 
El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases obertes que després s'han de reblir. 
Les unions s'han de fer mitjançant connexió a pressió. 
Les unions que no puguin anar directament connectades s'han de fer amb maniguets aïllants. 
L'estanqueïtat dels junts s'ha d'aconseguir amb cinta aïllant i resistent a la humitat. 
Cada tub ha de protegir un sol cable o un conjunt de cables unipolars que constitueixin un mateix
sistema.
El tub ha de quedar envoltat de sorra o terra garbellada. Aquestes han de complir les especificacions
fixades al seu plec de condicions.
Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o una coberta d'avís, de protecció mecànica (maons,
plaques de formigó, etc.). 
El radi curvatura ha d'estar dintre dels límits marcats pel fabricant. 
Fondària de les rases:  >= 40 cm 
Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos:  >= 20 cm 
Distància entre el tub i la capa de protecció:  >= 10 cm 
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT: 
Han de quedar fixades al suport per mitjà de brides o abraçadores protegides contra la corrosió i
sòlidament subjectes. 
Distància entre les fixacions: 
- Trams horitzontals:  <= 60 cm
- Trams verticals:  <= 80 cm 
Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos:  >= 25 cm 
Distància entre registres:  <= 1500 cm 
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3 
Penetració del tub dins les caixes:  1 cm 
Toleràncies d'instal·lació: 

- Distància de la grapa al vèrtex de l'angle en els canvis de direcció: ± 5 mm 
- Penetració del tub dins les caixes:  ± 2 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la DF
Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats per
aquest. Els accessoris d'unió i en general tots els accessoris que intervenen en la canalització han
de ser els adequats al tipus i característiques del tub a col·locar.
S'ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les especificades a
la DT del projecte.
Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques.
Un  cop  acabades  les  tasques  de  muntatge,  es  procedirà  a  la  retirada  de  l'obra  de  les  restes
d'embalatges, retalls de tubs, etc. 

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 els accessoris i les fixacions. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002. 
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales. 
UNE-EN  50086-2-1:1997  Sistemas  de  tubos  para  instalaciones  eléctricas.  Parte  2-1:  Requisitos
particulares para sistemas de tubos rígidos. 
UNE-EN  50086-2-2:1997  Sistemas  de  tubos  para  instalaciones  eléctricas.  Parte  2-1:  Requisitos
particulares para sistemas de tubos curvables. 
UNE-EN  50086-2-4:1995  Sistemas  de  tubos  para  la  conducción  de  cables.  Parte  2-4:  requisitos
particulares para sistemas de tubos enterrados. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst.
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li correspon

segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats.
- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats.
- Verificar el grau de protecció IP
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció.
- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra.
- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions a distàncies

inferiors a l'indicat al R.E.B.T.
- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris adequats.
- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Informe amb els resultats dels controls efectuats. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 

 

____________________________________________________________________________

 

 

EG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

EG2 - TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES

EG23 - TUBS RÍGIDS METÀL·LICS
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EG23R915.

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

Tub rígid metàl·lic de fins a 63 mm de diàmetre nominal, amb unions roscades o endollades i muntat
superficialment. 
S'han contemplat els següents tipus de tubs: 
- Tubs d'acer amb acabat exterior i interior galvanitzat Sendzimir 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig del traçat del tub
- Preparació dels extrems dels tubs i corbat
- Estesa, fixació i col·locació dels accessoris de la canalització i unions entre trams i accessoris
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de quedar instal·lat superficialment, fixat al suport amb brides d'acer galvanitzat. 
Quan les unions són roscades, han d'estar fetes amb maniguets amb rosca. 
Quan les unions són endollades s'han de fer amb maniguets llisos. 
Els canvis de direcció s'han de fer mitjançant corbes d'acoblament. També es poden fer amb màquines de
corbar tubs, sense que es produeixin canvis sensibles a la secció.
Distància entre les fixacions: 
- Trams horitzontals:  <= 60 cm
- Trams verticals:  <= 80 cm 
Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos:  >= 50 cm
Distància entre registres:  <= 1500 cm 
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3
Penetració del tub dins les caixes:  1 cm 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Alineació: ± 2%, <= 20 mm/total 
- Penetració del tub dins les caixes:  ± 2 mm
- Distància de la grapa al vèrtex de l'angle en els canvis de direcció:  ± 5 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la DF
Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats per
aquest. Els accessoris d'unió i en general tots els accessoris que intervenen en la canalització han
de ser els adequats al tipus i característiques del tub a col·locar.
S'ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les especificades a
la DT del projecte.
Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques.
Un  cop  acabades  les  tasques  de  muntatge,  es  procedirà  a  la  retirada  de  l'obra  de  les  restes
d'embalatges, retalls de tubs, etc. 

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 els accessoris i les fixacions. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002. 
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales. 
UNE-EN  50086-2-1:1997  Sistemas  de  tubos  para  instalaciones  eléctricas.  Parte  2-1:  Requisitos
particulares para sistemas de tubos rígidos. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst.
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li correspon

segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats.

- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats.
- Verificar el grau de protecció IP
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció.
- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra.
- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions a distàncies

inferiors a l'indicat al R.E.B.T.
- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris adequats.
- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Informe amb els resultats dels controls efectuats. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 

 

____________________________________________________________________________

 

 

EG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

EG3 - CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA

EG38 - CONDUCTORS DE COURE NUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EG380A02.

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

Conductor de coure nu, unipolar de fins a 240 mm2 de secció, muntat. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Muntat superficialment 
- En malla de connexió a terra 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- L'estesa i empalmament
- Connexionat a presa de terra 
CONDICIONS GENERALS: 
Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la utilització d'àcids, o amb peces de
connexió  de  material  inoxidable,  per  pressió  de  cargol,  aquest  últim  mètode  sempre  en  llocs
visitables. 
El cargol ha de portar un dispositiu per tal d'evitar que s'afluixi. 
Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament per causes electroquímiques. 
El circuit de terra no serà interromput per la col·locació de seccionadors, interruptors o fusibles. 
El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres elements constructius s'ha de fer dins d'un tub
rígid d'acer galvanitzat. 
El conductor no ha d'estar en contacte amb elements combustibles. 
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. 
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT: 
El conductor ha de quedar fixat mitjançant grapes al parament o sostre, o bé mitjançant brides en el
cas de canals i safates. 
Distància entre fixacions:  <= 75 cm 
EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA: 
El conductor ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment amb terra garbellada i
compactada. 
El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

L'instal·lador prendrà cura que el conductor no pateixi torsions ni danys en treure'l de la bobina. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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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. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra. 
- Verificar l'execució de pous de terra, col·locació d'elèctrodes, tubs de manteniment (si existeix),

ús dels connectors adequats i acabat de l'arqueta. 
- Verificar la continuïtat d'entre els conductors de protecció i  dels elèctrodes de posada a terra. 
- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l'edifici. 
- Mesures de resistència de terra. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà globalment  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En  cas  de  valors  de  resistència  de  terra  superiors  a  l'especificat  a  REBT,  es  procedirà  a  la
construcció de nous pous de terra o tractament del terreny, fins que s'arribi a obtenir la resistència
adequada. 
Els defectes d'instal·lació hauran de ser corregits. 

 

____________________________________________________________________________

 

 

EG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

EGD - ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA

EGD1 - PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EGD1441E.

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

Elements per a formar una connexió a terra, col·locats soterrats en el terreny. 
S'han considerat els elements següents: 
- Piqueta de connexió a terra, d'acer i recobriment de coure, clavada a terra. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació i connexionat 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'estar col·locat en posició vertical, enterrat dins del terreny. 
La situació en el terreny ha de quedar fàcilment localitzable per a la realització periòdica de proves
d'inspecció i control. 
Han de quedar unides rígidament, assegurant un bon contacte elèctric amb els conductors dels circuits
de terra mitjançant cargols, elements de compressió, soldadura d'alt punt de fusió, etc. 
El contacte amb el conductor del circuit de terra ha d'estar net, sense humitat i fet de tal forma que
s'evitin els efectes electroquímics. 
Han d'estar clavades de tal forma que el punt superior quedi a 50 cm de profunditat. 
En el cas d'enterrar dues piquetes en paral·lel, la distància entre ambdues ha de ser, com a mínim,
igual a la seva longitud. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
Un  cop  instal·lat,  s'ha  de  procedir  a  la  retirada  de  l'obra  de  tots  els  materials  sobrants
(embalatges, retalls de cables, etc.). 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra. 
- Verificar l'execució de pous de terra, col·locació d'elèctrodes, tubs de manteniment (si existeix),

ús dels connectors adequats i acabat de l'arqueta. 
- Verificar la continuïtat d'entre els conductors de protecció i  dels elèctrodes de posada a terra. 
- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l'edifici. 
- Mesures de resistència de terra. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà globalment  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En  cas  de  valors  de  resistència  de  terra  superiors  a  l'especificat  a  REBT,  es  procedirà  a  la
construcció de nous pous de terra o tractament del terreny, fins que s'arribi a obtenir la resistència
adequada. 
Els defectes d'instal·lació hauran de ser corregits. 

 

____________________________________________________________________________

 

 

EG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

EGD - ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA

EGDZ - ELEMENTS ESPECIALS DE CONNEXIÓ A TERRA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EGDZ1102.

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

Punt de connexió a terra, amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca, col·locat
superficialment i connectat. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Col·locació, instal·lació i anivellament
- Connexionat 
CONDICIONS GENERALS: 
La platina ha de portar un dispositiu de fixació a la base. 
Han d'estar dissenyats de manera que en l'ús normal han de funcionar de forma segura i no han de
suposar perill per a les persones i el seu entorn. 
Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en
tensió. 
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. 
La posició i quantitat han de ser les fixades per la DF i han de constar a la DT. 
Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport. 



Projecte Bàsic i d'Execució

Projecte de Rehabilitació de la coberta del MERCAT MUNICIPAL de CANET DE MAR

client: Ajuntament de Canet de Mar

pàg.151 de 206 18 de maig de 2018

Ha d'estar connectat sobre els conductors de terra. 
Ha d'estar situat en un lloc accessible. Ha de permetre mesurar la resistència de la presa de terra
corresponent. 
Ha de ser combinat amb el born principal de terra. 
Ha de ser mecànicament segur. 
Ha d'assegurar la continuïtat elèctrica. 
Ha d'estar situat a prop de la presa de terra. 
Les instal·lacions que ho necessitin han de disposar d'un nombre suficient de punt de posada a terra,
convenientment distribuïts, que estiguin connectats al mateix elèctrode o conjunt d'elèctrodes. 
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N 
Toleràncies d'execució: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 2% 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
Un  cop  instal·lat,  s'ha  de  procedir  a  la  retirada  de  l'obra  de  tots  els  materials  sobrants
(embalatges, retalls de cables, etc.). 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra. 
- Verificar l'execució de pous de terra, col·locació d'elèctrodes, tubs de manteniment (si existeix),

ús dels connectors adequats i acabat de l'arqueta. 
- Verificar la continuïtat d'entre els conductors de protecció i  dels elèctrodes de posada a terra. 
- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l'edifici. 
- Mesures de resistència de terra. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà globalment  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En  cas  de  valors  de  resistència  de  terra  superiors  a  l'especificat  a  REBT,  es  procedirà  a  la
construcció de nous pous de terra o tractament del terreny, fins que s'arribi a obtenir la resistència
adequada. 
Els defectes d'instal·lació hauran de ser corregits. 

 

____________________________________________________________________________

 

 

EM - INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT

EM1 - INSTAL·LACIONS DE DETECCIÓ I ALARMA D'INCENDIS I GASOS

EM12 - CENTRALS DE DETECCIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EM121106.

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

Centrals de detecció d'incendis, gas i de CO muntades i col·locades a la paret. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Fixació al parament
- Connexió a la xarxa elèctrica i al circuït de detecció (No s'inclou la xarxa ni el circuit a la

partida d'obra) 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha d'estar fixada sòlidament en posició vertical mitjançant tacs i visos. 
Ha de quedar amb els costats aplomats i anivellats. La porta ha d'obrir i tancar amb facilitat. 
Ha d'anar connectada a la xarxa d'alimentació i a cada sistema de detecció de la zona. 
Alçària des del paviment:  1200 mm 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 30 mm 
- Horitzontalitat:  ± 3 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
Les connexions s'han de fer amb els estris adequats. 
Un  cop  instal·lat,  s'ha  de  procedir  a  la  retirada  de  l'obra  de  tots  els  materials  sobrants
(embalatges, retalls de cables, etc.). 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de
Protección contra Incendios. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació que l'empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d'empreses instal·ladores/

mantenidores de sistemes de protecció contra incendis. 
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació de detecció d'incendi a l'obra. 
- Control del procés de muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació i distància

respecte senyals fortes (BT), conductors i tubs de protecció. 
- Verificació  de  la  situació  i  el  número  de  detectors  i  polsadors,  segons  especificacions  de

projecte, i les distàncies i accessibilitat: 
- Proves de funcionament: S'han d'activar detectors i polsadors i s'ha de verificar (amb alimentació

normal i amb alimentació d'emergència): 
- Senyalització en central de detecció (òptica i acústica) 
- Activació de sirenes a la zona/sector 
- Maniobres  de  tancament  dels  sectors/portes  de  sectorització  (si  existeixen),  comportes  en

conductes de clima (si existeixen) aturada d'equips de climatització (si està previst). Actuació
de ventiladors de sobre pressió en escales d'evacuació (si està previst). 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Verificació dels tests de vigilància propis de la central i comprovar el funcionament de l'alarma

en central per desconnexió de línies d'unió o element de detecció. 
- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'han de comprovar tots els detectors i polsadors.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en
cas contrari s'ha de substituir el material afectat. 

 

____________________________________________________________________________
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EM - INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT

EM9 - INSTAL·LACIONS DE PARALLAMPS

EM91 - PARALLAMPS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EM91FG3B.

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

S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Parallamps tipus Franklin 
- Parallamps amb dispositiu d'encebament electrònic 
- Parallamps amb dispositiu d'encebament no electrònic 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Muntat superficialment a la paret 
- Muntat sobre sòcol 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Muntat superficialment a la paret: 
- Encastar suports a la paret
- Aplomat suports
- Col·locació dels pals als suports
- Connexió al conductor de la xarxa de terres 
Muntat sobre sòcol: 
- Ancorar sòcol al paviment
- Anivellament
- Col·locació del pal al sòcol
- Connexió a la xarxa de terres 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 50 mm 
- Aplomat:  ± 20 mm 
MUNTAT SUPERFICIALMENT A LA PARET: 
Els dos suports s'han d'encastar sòlidament a la paret i han de quedar ben aplomats perquè el pal, un
cop instal·lat, quedi vertical. 
Distància entre cada dos suports:  >= 700 mm 
MUNTAT SOBRE SÒCOL: 
El sòcol s'ha d'ancorar sòlidament al paviment i ha de quedar anivellat perquè el pal, un cop
instal·lat, quedi vertical. El cable de connexió a terra ha de sortir a través de la base, encastat en
el paviment. 
El capçal ha de quedar fixat sòlidament al capdamunt del pal mitjançant la peça d'adaptació i amb el
cable de connexió a terra soldat a la seva base. Aquest cable ha de passar per l'interior del pal. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

En cas de risc de tempestes s'han de suspendre els treballs. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte
2. Documento Básico de Seguridad de utilización DB-SU. 
Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación,
aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación
de las personas con discapacidad. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Control del conductor de baixada: 

- El conductor de baixada s'instal·larà de tal forma que el seu traçat sigui lo més directe
possible. El seu traçat haurà de ser lo més recta possible, seguint el camí més curt, evitant
qualsevol gest brusc. Els radis de curvatura no seran inferiors a 20 cm. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de controlar globalment. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de deficiències de materials o execució, s'ha de procedir a la seva substitució o correcció. 

 

____________________________________________________________________________

 

 

EM - INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT

EM9 - INSTAL·LACIONS DE PARALLAMPS

EM9A - COMPTADORS, DETECTORS I MESURADORS D'INTENSITAT PER A INSTAL·LACIONS DE PARALLAMPS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EM9AU001.

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

Aparells de mesura col·locats superficialment. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d'obra
- Muntatge, fixació i anivellament
- Connexionat
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
Els equips i materials han d'estar subministrats a obra amb els manuals de muntatge, utilització,
marcatges, etiquetes i declaracions de conformitat que li siguin aplicables, segons la normativa
vigent de marcatge CE. 
La posició dels elements ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
L'aparell ha de quedar subjectat sòlidament  i connectat a la xarxa de terres. 
Ha de quedar fixat sòlidament pels punts previstos pel fabricant. 
Ha de quedar muntat a una alçària mínima de 150 cm i una màxima de 180 cm, per facilitar la lectura. 
Davant del comptador ha de quedar un espai lliure de 70 cm com a mínim, per facilitar la lectura. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 50 mm 
- Aplomat: ± 10 mm 
- Nivell:  ± 10 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
La zona on s'instal·la l'element ha de complir amb les especificacions del seu plec de condicions o la
indicada per la DF o que les possibles actuacions posteriors o pendents a realitzar en la zona on
s'instal·la l'element han de ser compatibles amb els materials a instal·lar. 
Abans de procedir al muntatge dels elements, cal localitzar, senyalitzar i, en cas necessari, protegir
els serveis i elements per evitar malmetre'ls durant el muntatge, execució de fixacions als paraments
o altres tasques a realitzar. 
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
Les connexions s'han de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. 
En cas de risc de tempestes s'han de suspendre els treballs. 
Un cop instal·lat l'element, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com
ara embalatges, retalls de tubs, etc. i disposició d'aquests per a la correcta gestió de residus. 
Els  elements  instal·lats,  en  cas  necessari,  s'han  de  protegir  per  evitar  malmetre'ls  durant  el
muntatge d'altres elements o d'acord amb la DT del fabricant o de la DT del projecte. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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

 

____________________________________________________________________________

 

 

EY - AJUDES DEL RAM DE PALETA

EY0 - AJUDES DEL RAM DE PALETA

EY01 - REGATES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EY011A1A.

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

Solc o canal petita oberta en una paret per a introduir una instal·lació i tapada posteriorment amb
morter o guix. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig i marcat de les regates
- Obertura de les regates
- Col·locació dels tubs o elements a introduir a les regates
- Tapat posterior amb morter o guix 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ,
aprovades per la DF. 
Ha de ser recta. 
Ha de quedar completament tapada i enrasada amb el parament de la paret. 
Els elements estructurals associats a l'element (llindes, ancoratges, armadures, etc.), no han de
quedar afectats en la seva continuïtat ni en la seva capacitat mecànica per l'execució de la regata. 
Queda expressament prohibit l'execució de regates en les zones amb armadura. 
No ha de sobresortir en cap punt el tub o d'altres elements col·locats dins de la regata. 
La situació, fondària i dimensió de les regates, ha de complir l'especificat en la taula 4.8 del DB-
SE-F. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Fondària:  + 0 mm,  - 5 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No es pot fer cap regata fins que s'hagi assolit l'adherència necessària entre el morter i les peces. 
Al fer la regata no s'ha de travessar la paret en cap punt, ni aprofundir més dels límits fixats. 
No s'ha de tapar cap regata fins que s'hagi comprovat el funcionament correcte de la instal·lació
introduïda. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargaria realment executat d'acord amb la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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

 

____________________________________________________________________________
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G - PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL

GM - INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT

GM1 - INSTAL·LACIONS DE DETECCIÓ I ALARMA D'INCENDIS I GASOS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

GM112120.

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

Detectors per a instal·lacions de protecció d'incendis i de detecció de gasos, muntats. 
S'han considerat els elements següents: 
- Detectors iònics de fums per a instal·lacions contra incendis convencionals
- Detectors òptics de fums per a instal·lacions contra incendis convencionals
- Detectors tèrmics termovelocimètrics per a instal·lacions contra incendis convencionals
- Sensors iònics de fums per a instal·lacions contra incendis analògiques
- Sensors òptics de fums per a instal·lacions contra incendis analògiques
- Sensors tèrmics termovelocimètrics per a instal·lacions contra incendis analògiques
- Sensors duals (tèrmic i fums) per a instal·lacions contra incendis analògiques 
- Detector de CO
- Detector autònom de CO 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Fixació del detector (o de la base si és el cas) a la superfície
- Connexió a la xarxa elèctrica (No inclosa la xarxa a la partida d'obra)
- Connexió al circuït de detecció (excepte detectors autònoms) (No inclos el circuit a la partida

d'obra)
- Acoblament del cos a la base, si és el cas
- Prova de servei 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
La base del detector s'ha de fixar sòlidament a la superficie.
El cos ha de quedar sòlidament acoblat a la base. 
DETECTORS AUTÒNOMS DE CO: 
Els senyals lluminosos d'alarma i servei han de quedar encarats al punt d'accés a la zona que han de
protegir. 
Ha d'anar connectat a la xarxa general d'alimentació elèctrica, a 230 V. 
DETECTORS DE FUMS, GAS, DE CO I TÈRMICS NO AUTÒNOMS: 
El senyal lluminós d'alarma ha de quedar encarat al punt d'accés de la zona que ha de protegir. 
Ha de quedar connectat a la xarxa que li correspon, d'una central de detecció, a 24 V. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 30 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
Les connexions s'han de fer amb els estris adequats. 
Un  cop  instal·lat,  s'ha  de  procedir  a  la  retirada  de  l'obra  de  tots  els  materials  sobrants
(embalatges, retalls de cables, etc.). 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de
Protección contra Incendios. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. REBT 2002. 
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a
organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que
aprova el reglament CPI. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació que l'empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d'empreses instal·ladores/

mantenidores de sistemes de protecció contra incendis. 
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació de detecció d'incendi a l'obra. 
- Control del procés de muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació i distància

respecte senyals fortes (BT), conductors i tubs de protecció. 
- Verificació  de  la  situació  i  el  número  de  detectors  i  polsadors,  segons  especificacions  de

projecte, i les distàncies i accessibilitat: 
- Proves de funcionament: S'han d'activar detectors i polsadors i s'ha de verificar (amb alimentació

normal i amb alimentació d'emergència): 
- Senyalització en central de detecció (òptica i acústica) 
- Activació de sirenes a la zona/sector 
- Maniobres  de  tancament  dels  sectors/portes  de  sectorització  (si  existeixen),  comportes  en

conductes de clima (si existeixen) aturada d'equips de climatització (si està previst). Actuació
de ventiladors de sobre pressió en escales d'evacuació (si està previst). 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Verificació dels tests de vigilància propis de la central i comprovar el funcionament de l'alarma

en central per desconnexió de línies d'unió o element de detecció. 
- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'han de comprovar tots els detectors i polsadors.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en
cas contrari s'ha de substituir el material afectat. 
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H - PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT

H2 - ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

H2R - GESTIÓ DE RESIDUS

H2RA - DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIO AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

H2RA7FD0.

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 totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent. 
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el
pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. 
La  empresa  receptora  del  residu  ha  de  facilitar  al  constructor  la  informació  necessària  per
complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO
105/2008. 

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. 
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels
cànons sobre la disposició del rebuig dels residus. 
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres. 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 
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I - PARTIDES D'OBRA DE DESPESES INDIRECTES

I2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

I2R - GESTIÓ DE RESIDUS

I2R5 - TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE 
RESIDUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

I2R540S1.

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
excessiva.
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 el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i
Enderrocs" de l'obra. 
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de la
Construcció i els Enderrocs" de l'obra. 
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal
que tinguin l'aprovació de la DF. 
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el 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 contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim: 
- Identificació del productor dels residus
- Identificació del posseïdor dels residus
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra
- Identificació  del  gestor  autoritzat  que  ha  rebut  el  residu  i  si  aquet  no  fa  la  gestió  de

valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta
gestió

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER 

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. 
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 
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. 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 
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K - PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ D'EDI

K2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

K21 - ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES

K214 - DESMUNTATGES I ENDERROCS D'ESTRUCTURES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K2148L24,K2148N01,K2148251.

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: 
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes: 

- Degradació/fragilitat de l'element a tractar
- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar
- Dificultat d'accès de 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 la 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 pels 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 Documentació
Tècnica o, en el seu defecte, la DF. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties 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. 
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i l'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 veïnes, 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 matèria 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, ELEMENTS D'ENCAVALLADA DE FUSTA, LLINDA DE
FÀBRICA 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 CERÀMICA,
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 
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K2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

K21 - ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES

K215 - DESMUNTATGES I ENDERROCS DE COBERTES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K2153120.

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 càrrega 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
- 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
- Arrencada 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
- Desmuntatge de ràfec de coberta, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització

i càrrega manual de runes sobre camió
- Arrencada de bonera, 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 escultòrics 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. 
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 Documentació
Tècnica 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. 
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i l'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 veïnes, 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 al Real Decret 396/2006. 
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 l'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 matèria 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: 
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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

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad
y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 
* 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. 
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K2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

K21 - ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES

K218 - DESMUNTATGES, ARRENCADES I REPICATS DE REVESTIMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K2182231.

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

Enderroc, arrencada, repicat o desmuntatge de revestiments de paraments verticals o horitzontals, amb
càrrega manual i mecànica sobre camió, o aplec per a posterior reutilització.
L'enderroc, el repicat i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà
transportat a un abocador.
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, i ha de
ser netejat, classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb posterioritat, i, si
cal, croquitzada la seva posició original.
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Repicat superficial d'element de pedra natural, d'arrebossat, d'enguixat, o d'estucat amb mitjans

manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Arrencada d'enrajolat o d'aplacat, en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de

runa sobre camió o contenidor
- Enderroc de cel ras, o cel ras i de les instal·lacions existents al seu interior , amb mitjans

manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Desmuntatge d'aplacat, amb mitjans manuals, neteja i aplec de materials per a la seva reutilització

i carrega de runa sobre camió o contenidor
- Arrencada d'escopidor o coronament metàl·lic, ceràmic o de pedra amb mitjans manuals i càrrega

manual de runa sobre camió o contenidor
- Repicat de morters dels junts de parament de pedra, amb mitjans manuals i carrega de runa sobre

camió o contenidor
- Repicat de revoltons, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Rascat de pintura en voltes, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Desmuntatge per a recuperació de rajoles de valència sobre paraments, per a la seva posterior

restauració i muntatge, amb mitjans manuals, d'una en una, protegint-les amb paper d'arròs, cola
natural i paper de bombolles, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

- Enderroc de teginat, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o contenidor
- Desmuntatge de teginat amb mitjans manuals, neteja i aplec de material per a la seva reutilització

i carrega de runa sobre camió o contenidor 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Enderrocs, repicat o arrencades: 
- Preparació de la zona de treball

- Enderroc, repicat o arrencada de l'element amb els mitjans adients
- Tall d'elements metàl·lics, guies, suports, etc.)
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió 
Desmuntatge: 
- Preparació de la zona de treball
- Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal
- Desmuntatge per parts, i classificació del material
- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec
- Càrrega i transport de la runa a l'abocador 
Determinació del grau de dificultat d'intervenció a les unitats d'obra on intervenen restauradors: 
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes: 

- Degradació/fragilitat de l'element a tractar
- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar
- Dificultat d'accès de l'element a tractar 

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

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

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció. 
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans que
els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat. 
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin
càrregues. 
Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixin. 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentació
Tècnica 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. 
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i l'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 veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre
l'estructura per acumulació de material. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les
condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

ARRENCADA D'ESCOPIDOR O CORONAMENT: 
m de llargària realment arrencat, d'acord amb la DT. 
ARRENCADA, ENDERROC, O DESMUNTATGE SUPERFICIAL O REPICAT DE REVESTIMENTS DE PARAMENTS, SOSTRES O CELS
RASOS: 
m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT. 
DESMUNTATGE DE REVESTIMENT PER PECES: 
Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT. 
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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 
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K2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

K21 - ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES

K21A - DESMUNTATGES I ARRENCADES DE TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K21A1011.

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 estructural on estigui situada, i es disposaran, en les obertures que donin
al buit, proteccions 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'alçària >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 a l'aplec del material a reutilitzar. 
S'evitaran les caigudes o cops subjectant els elements que s'hagin de desmuntar amb eslingues suaus i
fent-les descendir amb politges. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

DESMUNTATGE PER UNITATS: 
Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT. 
DESMUNTATGE SUPERFICIAL: 
m2 de superfície arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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K2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

K21 - ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES

K21D - DEMOLICIONS I ARRENCADES D'ELEMENTS D'EVACUACIÓ I VENTILACIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K21D3611.

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

Demolició d'elements que formen part d'una xarxa de sanejament o de drenatge, amb mitjans manuals o
mecànics. 
S'han considerat els elements següents: 
- Claveguera, clavegueró o cuneta de formigó amb o sense solera de formigó 
- Pou, embornal o interceptor de maó amb o sense solera de formigó 
- Canonada d'acer corrugat de 200 cm de diàmetre com a màxim 
- Baixant 
- Xemeneia d'obra ceràmica amb revestiment 
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
- Tall d'armadures i elements metàl·lics
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió 
- Neteja i aplec de les peces en el cas que aquestes siguin recuperades 
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. 
L'excavació  del  terreny  circumdant  s'ha  de  fer  alternativament  a  ambdós  costats,  de  manera  que
mantinguin el mateix nivell. 
Ha d'estar fora de servei. 
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. 
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. 
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L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties 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 veïnes, 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. 
La runa s'ha de desinfectar abans de ser transportada. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials a la rasa. 
No s'han d'acumular terres o runa a les vores de l'excavació, a una distància <= 60 cm. 
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 al Real Decret 396/2006. 
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 l'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 matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge
i transport de productes de construcció. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

CLAVEGUERÓ, CANONADA, INTERCEPTOR, CUNETA O CONDUCTES D'EVACUACIÓ: 
m de llargària realment enderrocat, amidat per l'eix de l'element, segons les especificacions de la
DT. 
POU: 
m de fondària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 
ENDERROC XEMENEIA OBRA CERÀMICA: 
m3 volum realment enderrocat. 

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. 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad
y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 
* 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. 
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K4 - ESTRUCTURES

K45 - ESTRUCTURES DE FORMIGÓ

K458 - FORMIGONAT DE CÈRCOLS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K45817C4.

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: 
- Cèrcols 
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
- 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 l'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. 
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 a l'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. 
FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES: 
Toleràncies d'execució: 
- Verticalitat de línies i superficies (H alçària del punt considerat): 

- H <= 6 m:  ± 24 mm
- 6 m < H <= 30 m:  ± 4H, ± 50 mm
- H >= 30 m:  ± 5H/3, ± 150 mm 

- Verticalitat, arestes exteriors i junts de dilatació vistos (H alçària del punt considerat): 
- H <= 6 m:  ± 12 mm
- 6 m < H <= 30 m:  ± 2H, ± 24 mm
- H >= 30 m:  ± 4H/5, ± 80 mm 

- Desviacions laterals: 
- Peces:  ± 24 mm
- Junts:  ± 16 mm 

- Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals):  ± 20 mm 
- Secció transversal (D: dimensió considerada): 

- D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm
- 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm
- 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm 

- Desviació de la cara encofrada respecte el pla teòric: 
- Arestes exteriors pilars vistos i junts en formigó vist: ± 6 mm/3 m
- Resta d'elements: ± 10 mm 

Les toleràncies han de complir l'especificat en l'article 5.3 de l'annex 11 de la norma EHE-08. 

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 s'aboca el formigó 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. 
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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'abséncia  de  defectes  significatius  en  la  superfície  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 més 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. 
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat 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 justifiqui 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. 

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). 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista. 
- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb observació

de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte. 
- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat. 
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions d'encofrat.

Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els encofrats, abans de
formigonar. 

- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal d'evitar
moviments de la ferralla durant el formigonat. 

- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i
condicions ambientals. 

- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat. 
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la
norma EHE-08. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, segons

l'article 100. Control de l'element construït de l'EHE-08. 
- Assaigs d'informació complementària. 
De les estructures  projectades i construïdes d'acord a la Instrucció EHE-08, en les que els materials
i l'execució hagin assolit la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls preceptius, sols
necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de càrrega, les incloses en els
següents supòsits: 
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el plec de

prescripcions tècniques particulars. 
- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix  certes

condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars establirà els
assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota precisió la forma de realitzar-los i la
manera d'interpretar els resultats. 

- Quan  a  judici  de  la  Direcció  Facultativa  existeixin  dubtes  raonables  sobre  la  seguretat,
funcionalitat o durabilitat de l'estructura. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la
norma EHE-08. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Si  s'aprecien  deficiències  importants  en  l'element  construït,  la  DF  podrà  encarregar  assaigs
d'informació complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, per tal de
tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres característiques de l'element
formigonat. 
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K4 - ESTRUCTURES

K4B - ARMADURES PASSIVES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K4B83000.

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 per als 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 cèrcol 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 
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CONDICIONS GENERALS: 
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de l'EHE i
l'UNE 36831. 
Els  diàmetres,  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
l'EHE. 
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'artícle 69.4.3.2 de l'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 l'EHE, a l'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 l'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. 
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 l'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. 
Distància 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 prescripcions de l'EHE, article 69.5.1. 
Toleràncies d'execució: 
- Llargària 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 a l'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 màxim, >= 1,25
granulat màxim, >= 20 mm 
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura:
>= longitud bàsica d'ancoratge (Lb) 
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D 
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25
granulat màxim 
Llargària solapa: a x Lb neta:
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l'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 l'EHE. 
Llargària 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 l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de l'EHE) 
Llargària de la solapa en malles superposades: 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb 
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS: 
La llargària 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 l'EHE. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS: 
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques 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 mínim i no han de produir fissures ni
filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 69.8.2
de l'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 l'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 40ºC. 
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)
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- 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). 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista. 
- Inspecció  abans  del  formigonat  de  totes  les  unitats  d'obra  estructurals  amb  observació  dels

següents punts: 
- Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades.
- Rectitud.
- Lligams entre les barres.
- Rigidesa del conjunt.
- Netedat dels elements. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Bàsicament  el  control  de  l'execució  està  confiat  a  la  inspecció  visual  de  les  persones  que
l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son fonamentals
per aconseguir el nivell de qualitat previst. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades. 
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K4 - ESTRUCTURES

K4D - MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRATS I COL·LOCACIÓ D'ALLEUGERIMENTS

K4D8 - ENCOFRATS PER A CÈRCOLS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K4D8D500.

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

Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que formen el
motlle on s'abocarà el formigó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació del pla de recolzament
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant
- Tapat dels junts entre peces
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament
- Aplomat i anivellament de l'encofrat
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta

- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar 
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat. 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar reflectits com a
mínim: 
- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat
- Plànols executius del cindri i els seus components
- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs,

grapes, etc.. 
S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o apuntalament on
figurin  els  requisits  per  a  la  seva  manipulació,  ajust,  contrafletxa,  càrregues,  desclavament  i
desmantellament. 
La  DF  disposarà  d'un  certificat  on  es  garantitzi  que  els  seus  components  compleixen  amb  les
especificacions del plec de condicions tècniques. 
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per
a  garantir  les  toleràncies  dimensionals  i  per  a  suportar,  sense  assentaments  ni  deformacions
perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que  comporta el seu formigonament i compactació. 
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan es
faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han rebut tractament
superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment  
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi
regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes. 
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de junts
de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a treballar
solidàriament. 
Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les característiques del
desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigó 
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar vernissos
antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució. 
Els encofrats hauran de complir les característiques següents: 
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada
- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica
- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres
- Manteniment  geomètric  dels  panells,  motlles  i  encofrats,  amb  absència  d'esbombaments  fora  de

toleràncies
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat
- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó 
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni
sotragades. 
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar. 
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de
l'encofrat. 
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de
l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits. 
Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi els esforços
horitzontals produïts durant l'execució dels sostres, podent-se  utilitzar els següents procediments: 
- Travament  dels  puntals  en  ambdues  direccions  amb  tubs  o  abraçadores,  resistint  les  empentes

horitzontals i un 2% com a mínim de les càrregues verticals
- Transmissió  d'esforços  a  pilars  o  murs,  comprovant  que  disposen  de  la  capacitat  resistent  i

rigidesa suficients
- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients 
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure
retracció del formigó. 
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF. 
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de
formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres causes
que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers verticals d'elements de
gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels set dies, amb les mateixes
salvetats anteriors. 
La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú. 
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis que es
puguin  derivar  d'una  fissuració  prematura  fossin  grans,  s'han  de  fer  assaigs  d'informació  que
determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de desencofrat. 
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense
l'autorització de la DF. 
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del
parament. 
En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) la DF podrà exigir
una proba sobre un prototip, prèviament a la seva utilització a l'estructura, per tal de poder avaluar
el seu comportament durant l'execució 
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Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes
per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el formigonament,
ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant
adient 
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm 
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000 
- Planor: 

- Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió
- Per a revestir: ± 15 mm/m 

Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament: 
+-------------------------------------------------------------------+
¦             ¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦
¦             ¦-----------------¦          ¦        ¦               ¦
¦             ¦Parcial ¦ Total  ¦          ¦        ¦               ¦
¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦
¦Murs         ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 20 mm ¦    ± 50 mm    ¦
¦Recalçats    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦    -     ¦± 20 mm ¦       -       ¦
¦Riostres     ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
¦Basaments    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
¦Enceps       ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
¦Pilars       ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
¦Bigues       ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 %  ¦ ± 2 mm ¦       -       ¦
¦Llindes      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦
¦Cèrcols      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦
¦Sostres      ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦
¦Lloses       ¦   -    ¦± 50 mm ¦ - 40 mm  ¦ ± 2 %  ¦    ± 30 mm/m  ¦
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦
¦Membranes    ¦   -    ¦± 30    ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦
¦Estreps      ¦   -    ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦
+-------------------------------------------------------------------+ 
MOTLLES RECUPERABLES: 
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció dels
nervis de l'estructura. 
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures. 
El  desmuntatge  dels  motlles  s'ha  de  fer  tenint  cura  de  no  fer  malbé  els  cantells  dels  nervis
formigonats. 
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar. 
FORMIGÓ PRETENSAT: 
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els eixos
dels tendons es mantinguin normals als ancoratges. 
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han de
resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de l'esforç de
pretesat al formigó. 
El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar d'acord amb
el tesat de les armadures. 
FORMIGÓ VIST: 
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises,
sense rebaves ni irregularitats. 
S'han  de  col·locar  angulars  metàl·lics  a  les  arestes  exteriors  de  l'encofrat  o  qualsevol  altre
procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades. 
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS: 
Abans  de  formigonar  s'ha  d'humitejar  l'encofrat,  en  el  cas  que  sigui  de  fusta  per  evitar  que
absorbeixi l'aigua continguda al formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les armadures,
el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt 
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. 
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes. 
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les condicions
en que s'han d'utilitzar. 
Si l'element  s'ha de  pretensar, abans  del tesat  s'han de  retirar els  costers dels  encofrats i
qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura. 
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit
desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma
correcta. 

Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una
revisió total de l'encofrat, abans de formigonar. 
El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu. 
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes
diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat
cada element. 
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. 
El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la resistència
necessària per a suportar amb seguretat i sense excessives deformacions els esforços als que estarà
sotmès amb posterioritat. 
Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui impedir el
lliure moviment de les juntes de retracció, assentament o dilatació així com de les articulacions. 
No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF. 
No  es  desapuntalarà  de  forma  sobtada,  i  es  prendran  precaucions  que  impedeixin  l'impacte  dels
sotaponts i puntals als sostres. 
ELEMENTS VERTICALS: 
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part
inferior de l'encofrat. 
S'han  de  preveure  a  les  parets  laterals  dels  encofrats  finestres  de  control  que  permetin  la
compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i horitzontal
no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària. 
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals
d'esveltesa més gran de 10. 
ELEMENTS HORITZONTALS: 
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la
contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera
concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de la llum. 
Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny o a
sostres alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal asegurar que no assentaran. 
Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars 
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill 
Als  ponts  s'haurà  d'assegurar  que  les  deformacions  del  cindri  durant  el  formigonat  no  afecti
negativament a altres parts de l'estructura executades amb anterioritat. 
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o
plàstics. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el
formigó. 
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i
els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, així
com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats. 
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total 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, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre
dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a
conformar el perímetre dels forats. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08). 
* 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) 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K4ZWMB01.

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

Operacions de reparació d'elements estructurals d'obra de fàbrica ceràmica, com ara parets, voltes o
arcs. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Ancoratge sobre fàbrica de pedra, mitjançant rodó d'acer inoxidable o bronze, introduït en el forat

practicat sobre el suport i reblert posterior amb resina epoxi
- Ancoratge amb tac d'acer inoxidable, volandera i femella, sobre suport d'obra ceràmica formigó o

pedra
- Ancoratge amb tac químic amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable i ampolla d'adhesiu,

sobre suport d'obra de fàbrica de maó massís 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Ancoratge amb rodons 
- Neteja i preparació de la zona de treball
- Replanteig de la posició dels ancoratges
- Perforació dels ancoratges
- Confecció del morter polimèric, i injecció als forats
- Col·locació de l'ancoratge, recollida del morter sobrant, i falcat provisional
- Retirada de les falques, una vegada endurit el morter, i neteja dels paraments 
Ancoratge amb tac d'acer inoxidable: 
- Neteja i preparació de la zona de treball
- Replanteig de la posició dels ancoratges
- Perforació dels suports
- Col·locació de l'ancoratge i fixació del mateix amb el cargol 
Ancoratge amb tac químic: 
- Neteja i preparació de la zona de treball
- Replanteig de la posició dels ancoratges
- Perforació dels suports
- Introducció de l'ampolla de resines
- Col·locació de l'ancoratge, recollida de les resines sobrants 
ANCORATGE AMB RODONS: 
Els rodons han d'estar disposat, als llocs indicats a la DT, o en el seu defecte, els que determini la
DF. 
Si es possible, cal evitar que els extrems dels ancoratges estiguin a una mateixa alineació, per
evitar una nova línia de fractura.
Els ancoratges han d'estar fixats a les pedres. Mai als junts. 
Les  perforacions  per  ancorar  les  grapes  han  de  tenir  un  diàmetre  igual  al  doble  de  la  barra
utilitzada. 
El reblert dels forats s'ha de fer amb un morter elàstic. 
ANCORATGE AMB TAC D'ACER INOXIDABLE O TAC QUÍMIC: 
Ha d'estar situat als llocs indicats a la DT, o en el seu defecte, els que determini la DF. 
Cal verificar que el suport te la resistència suficient per assolir les càrregues previstes.
En fàbriques de maons o de pedra, no s'han de situar les perforacions a prop dels junts.
Els paraments han d'estar nets de la pols de la perforació i de les restes de morter si es el cas. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS: 
Els morters preparats s'han de confeccionar d'acord amb les instruccions del fabricant, i s'han
d'utilitzar dins del temps màxim establert. 
Els paraments on es col·loqui el morter, cal que estiguin lleugerament humits, sense que l'aigua
regalimi. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

ANCORATGE AMB TAC D'ACER INOXIDABLE O TAC QUÍMIC: 
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT. 
ANCORATGE AMB RODÓ D'ACER INOXIDABLE O BRONZE: 
m de llargària, realment executada d'acord amb la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

____________________________________________________________________________

 

 

K6 - TANCAMENTS I DIVISÒRIES

K61 - PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA

K612 - PARETS DE CERÀMICA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K612V51K.

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  referència  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 
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'última 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: 
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- Replanteig d'eixos: 
- Parcials:  ± 10 mm
- Extrems:  ± 20 mm 

- Planor: 
- Paret vista:  ± 5 mm/2 m
- Paret per a 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 és 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 pels 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 l'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 <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen 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 100% del forat cal amidar també aquests paraments. 
Aquests  criteris  inclouen  la  col·locació  dels  elements  que  configuren  l'obertura,  com  és  ara
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.
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. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
El control de l'execució de les obres es realitzarà d'acord amb les especificacions del projecte, els
seus annexes i modificacions autoritzades per la DF i les instruccions del director de l'execució de
l'obra,  conforme  al  indicat  en  l'article  7.3  de  la  part  I  del  CTE  i  demés  normativa  vigent
d'aplicació. 
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els
diferents productes, elements i sistemes constructius. 
- Comprovació del replanteig de la planta i de l'alçat dels tancaments. 
- Inspecció abans, durant i després de l'execució de les parets de càrrega de blocs dels següents

punts: 
- Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires.
- Humitat dels maons.
- Col·locació de les peces.
- Obertures.
- Travat entre diferents parets en junts alternats.
- Regates. 

- Presa de coordenades i cotes de totes les parets. 

- Repàs dels junts i neteja del parament 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar el mur. 
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
d'execució. 
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE. 
- Prova d'estanqueïtat de façana pel mètode de ruixament directe UNE-EN 13051. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
d'execució. 
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K7 - IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS

K7J - JUNTS I SEGELLANTS

K7J5 - SEGELLATS DE JUNTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K7J5111A.

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

Formació de segellat d'elements constructius amb productes de diferents composicions, prou elàstics
per mantenir l'adherència amb aquests elements independentment dels moviments que es produeixin en el
seu funcionament habitual. 
S'han considerat els elements següents: 
- Segellat de junt entre materials d'obra de 10-40 mm d'amplària i de 5-30 mm de fondària: 

- Amb massilla de components diferents aplicada amb pistola, amb o sense emprimació prèvia
- Amb massilla de cautxú-asfalt aplicada manualment
- Amb escuma de poliuretà en aerosol 

- Segellat de junt entre materials d'obra de 3 a 20 mm d'amplària i de 2 a 10 cm de fondària, amb
massilla de components diferents, aplicada amb pistola neumàtica prèvia emprimació 

- Segellat de junt de fusteries amb el buit d'obra, amb massilla de silicona neutra aplicada amb
pistola manual prèvia imprimació 

- Segellat de junt entre materials d'obra amb morter sintètic de resines epoxi, prèvia imprimació
específica

- Segellat de junt entre materials d'obra amb junt expansiu en contacte amb l'aigua (bentonita de
sodi) 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Segellat amb massilla, escuma o morter: 
- Neteja i preparació de l'interior del junt, amb eliminació del material existent, en el seu cas
- Aplicació de l'emprimació, en el seu cas
- Aplicació del material de segellat
- Neteja de les vores exteriors del junt 
Segellat amb junt expansiu de bentonita, previ tall de junt: 
- Tall del junt
- Neteja i preparació de l'interior del junt
- Col·locació del cordó de bentonita 
CONDICIONS GENERALS: 
El segellat ha de tenir la llargària prevista. 
Ha de ser continu, homogeni, sense inclusions de bombolles d'aire i amb la superfície uniforme. 
Ha de quedar ben adherit a ambdós llavis del junt. 
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La fondària respecte al pla del parament ha de ser la prevista o indicada per la DF. Si no hi ha cap
especificació, ha de quedar enrasat amb el parament. 
El gruix del segellat en el punt mínim ha de ser igual a la fondària del junt. 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix del segellat:  ± 10% 
- Fondària prevista respecte al parament:  ± 2 mm 
JUNT AMB CORDÓ DE BENTONITA: 
Els trams del cordó han de quedar a tocar. 
La seva situació dins la peça ha de ser la prevista. 
El junt ha de quedar separat 7 cm de la cara del parament més propera a l'origen de l'humitat, el cas
d'elements de formigó ha de quedar a més, darrera de l'armadura més propera a aquest parament. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS: 
Temperatura ambient admissible en el moment de l'aplicació:
+-----------------------------------------------------+
¦Tipus producte                   ¦Temperatura ambient¦
¦---------------------------------¦-------------------¦
¦Massilla de silicona neutra      ¦   - 10 a + 35°C   ¦
¦Massilla de polisulfurs bicompo- ¦   + 10 a + 35°C   ¦
¦nents o massilla d'óleo-resines  ¦                   ¦
¦Massilla de poliuretà, massilla  ¦      5 a 35°C     ¦
¦asfàltica o de cautxú asfalt     ¦                   ¦
¦Massilla acrílica o morter       ¦      5 a 40°C     ¦
¦sintètic resines epoxi           ¦                   ¦
¦Cordó bentonita de sodi          ¦      5 a 52°C     ¦
+-----------------------------------------------------+ 
No s'ha d'aplicar en temps humit (pluja, rosada, etc.). 
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han
fet. 
En el cas que s'hagi d'aplicar una capa d'imprimació abans de realitzar el segellat, aquesta s'ha
d'estendre per tota la superfície que hagi de quedar en contacte amb el segellant. 
Quan la massilla és bicomponent, la mescla d'ambdós components s'ha de fer seguint les instruccions
del fabricant. 
El fons i les cares del junt per segellar han de ser nets i secs. 
El producte s'ha d'aplicar forçant-ne la penetració. 
JUNT AMB MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI: 
Els morters preparats s'han de confeccionar d'acord amb les instruccions del fabricant, i s'han
d'utilitzar dins del temps màxim establert. 
Els paraments on es col·loqui el morter, cal que estiguin lleugerament humits, sense que l'aigua
regalimi. 
JUNT AMB CORDÓ DE BENTONITA: 
El fons i les cares del junt no han de tenir buits o ressalts de dimensions superiors a 2 cm. 
En el cas de junts en elements per formigonar, s'ha de garantir que el cordó mantingui la seva posició
durant el formigonament. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN MASSILLA ASFÀLTICA: 
- Control del procés d'escalfament en les massilles tipus BH-I 
- Inspecció de les superfícies on s'ha d'aplicar el segellant. 
CONTROL D'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN MASSILLA ASFÀLTICA: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MASSILLA ASFÀLTICA: 
El control es basa en l'experiència del tècnic que supervisa l'execució. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN MASSILLA ASFÀLTICA: 
Els acabats del junt i els procediments d'aplicació han de complir les condicions indicades al plec. 
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K7 - IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS

K7Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

K7Z1 - ELEMENTS ESPECIALS PER A MEMBRANES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K7Z15MD0,K7Z1JWD2.

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

Col·locació i execució d'elements amb finalitats diverses per a complementar una impermeabilització
realitzada amb membrana. 
S'han considerat els elements següents: 
- Col·locació de raconera de llistó de fusta de pi, de secció triangular amb tacs d'expansió cada
- Formació de matarracó amb morter de ciment elaborat a l'obra
- Col·locació de làmina de neoprè per a protecció de membranes front a les càrregues puntuals
- Formació d'arrebossat a bona vista de faixa horitzontal, per a suport de membranes, amb morter de

ciment i acabat remolinat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Formació de matarracó amb morter: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Execució del matarracó
- Curat del morter 
Arrebossat a bona vista: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Execució de les mestres
- Aplicació del morter
- Acabat de la superfície
- Curat del morter
- Repàs i neteja final 
FORMACIÓ DE MATARRACÓ AMB MORTER: 
En l'element acabat no hi ha d'haver pols, fissures, forats o d'altres defectes. 
Ha de ser continu i ha de cobrir tota la llargària del racó. 
Ha de quedar ben adherit al suport. 
S'han de respectar els junts estructurals. 
ARREBOSSAT A BONA VISTA: 
En l'element acabat no hi ha d'haver pols, fissures, forats o d'altres defectes. 
Ha de quedar ben adherit al suport. 
S'han de respectar els junts estructurals. 
Gruix de l'arrebossat:  1,1 cm 
Granulometria de la sorra del morter:
+---------------------------------+
¦Tamís en mm ¦% pes que hi passa  ¦
¦------------¦--------------------¦
¦   2,50     ¦     100            ¦
¦   1,25     ¦    30-100          ¦
¦   0,63     ¦    15-70           ¦
¦   0,32     ¦     5-50           ¦
¦   0,16     ¦     0-30           ¦
¦   0,08     ¦     0-15           ¦
+---------------------------------+ 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix de l'arrebossat:  ± 2 mm 
- Planor:  ± 5 mm/m 
- Aplomat:  ± 5 mm/m 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

FORMACIÓ DE MATARRACÓ O ARREBOSSAT: 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C. Si, un cop
executat el treball, es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta i s'han de refer les
parts afectades. 
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans. 
Durant l'adormiment s'ha d'humitejar la superfície. 
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S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el morter durant l'adormiment. 
ARREBOSSAT: 
S'han de col·locar tots els elements que hagin d'anar fixats als paraments i no dificultin l'execució
de l'arrebossat. 
S'han de fer mestres amb el mateix morter a les cantonades i als racons. 
S'ha d'aplicar prement amb força sobre els paraments. 
No s'han de fixar elements sobre l'arrebossat fins que hagin passat set dies, com a mínim, o s'hagi
adormit. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

RACONERA O MATARRACÓ: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
ARREBOSSAT: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a forats 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 són ara, bastiments
que s'hagin embrutat. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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K7 - IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS

K7Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

K7Z3 - REFORÇOS PER A MEMBRANES AMB LÀMINES BITUMINOSES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K7Z32GX5.

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

Reforç de membrana realitzat amb làmina impermeable. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Puntual 
- Lineal 
- Superficial 
S'han considerat els tipus de làmina següents: 
- Làmina bituminosa protegida o no 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Fixada amb adhesiu 
- Adherida amb oxiasfalt 
- Adherida en calent prèvia emprimació 
- Autoadherida 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació del suport
- Aplicació de la imprimació en el seu cas
- Fixació de la làmina 
CONDICIONS GENERALS: 
El reforç puntual es resol amb una peça retallada de làmina, el reforç lineal ha d'estar format per
una banda recta i d'amplària constant. 
La seva posició i la relació amb el conjunt de làmines que formen la coberta, ha de ser la indicada a
la Documentació Tècnica o, a manca d'aquesta, l'especificada per la DF. 
Els diferents trams del reforç han de quedar soldats entre ells o adherits, en el cas de làmines de
cautxú-butil. 
El reforç ha de quedar adherit al suport en tota la superfície. 
Amplària del reforç lineal:  50 cm 

Cavalcament:
+--------------------------------------------------------------+
¦Tipus de reforç      ¦ Cavalcament                            ¦
¦---------------------¦----------------------------------------¦
¦Puntual              ¦ >= 10 cm                               ¦
¦Lineal o superficial ¦ Vertical                      ¦>=15 cm ¦
¦                     ¦ Horitzontal                   ¦>=10 cm ¦
¦                     ¦ En elements de desguàs        ¦>=10 cm ¦
¦                     ¦ Entre reforços de cautxú-butil¦>=10 cm ¦
+--------------------------------------------------------------+ 
Toleràncies d'execució: 
- Cavalcaments: 

- Làmines bituminoses:  ± 20 mm
- Làmines de PVC o cautxú-butil:  ± 10 mm 

- Amplària del reforç lineal:  ± 50 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS: 
Els treballs s'han de realitzar a una temperatura ambient que oscil·li entre 5°C i 35°C. 
El suport ha de ser net. 
Característiques del suport: 
- Rugositats: 

- Làmines bituminoses:  <= 1 mm
- Làmines de PVC:  <= 1/3 del gruix de la làmina 

- Humitat:  <= 5% 
En el cas que s'hagi de tractar el suport amb una mà d'emprimació, aquesta s'ha d'aplicar abans de
col·locar el reforç. 
Els treballs no s'han de continuar abans que s'assequi l'imprimació. 
Previament a l'execució de les unions entre làmines de cautxú-butil, s'ha de netejar amb benzina les
zones a unir. 
Cal  assegurar-se  de  la  compatibilitat  del  material  de  l'element  a  reforçar  amb  la  temperatura
d'aplicació de la làmina de reforç, amb la temperatura d'aplicació de l'oxiasfalt o amb l'adhesiu de
base quitrà, segons quin sigui el sistema de col·locació del reforç. 
El reforç col·locat s'ha de protegir del pas de les persones, equips o materials, i en les làmines no
protegides, del sol. 
Les condicions generals del procés constructiu són les mateixes que les fixades al plec de condicions
per a les membranes que es reforcen. 
El reforç adherit en calent, s'ha d'adherir per pressió, un cop estovat el betum propi en aplicar
calor. 
En el reforç adherit amb oxiasfalt, l'oxiasfalt s'ha d'estendre a una temperatura entre 160°C i 200°C.
No s'han de superar mai els 260°C en caldera. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

LÀMINES BITUMINOSES: 
*  UNE  104402:1990  Membranas  para  la  impermeabilización  de  cubiertas  realizadas  con  materiales
bituminosos y bituminosos modificados. Clasificación, designación y constitución. 

 

____________________________________________________________________________

 

 

K8 - REVESTIMENTS

K81 - ARREBOSSATS, ENGUIXATS I ELEMENTS DE GUIX

K811 - ARREBOSSATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K81126C2.
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Arrebossats realitzats amb morter de ciment, morter de calç, morter mixt o morter porós drenant,
aplicats en paraments horitzontals o verticals, interiors o exteriors i formació d'arestes amb morter
de ciment mixt o pasta de ciment ràpid. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Arrebossat esquerdejat 
- Arrebossat a bona vista 
- Arrebossat reglejat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Arrebossat esquerdejat: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Aplicació del revestiment
- Cura del morter 
Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Execució de les mestres
- Aplicació del revestiment
- Acabat de la superfície
- Cura del morter
- Repassos i neteja final 
ARREBOSSAT: 
Ha de quedar ben adherit al suport. 
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. 
Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a l'arrebossat acabat no hi ha
d'haver esquerdes i ha de tenir una textura uniforme. 
Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver pols, ni fissures, forats
o d'altres defectes. 
Gruix de la capa: 
- Arrebossat esquerdejat:  <= 1,8 cm 
- Arrebossat reglejat o a bona vista:  1,1 cm 
- Arrebossat amb morter porós drenant:  2 a 4 cm 
Arrebossat reglejat: 
- Distància entre mestres:  <= 150 cm 
Toleràncies d'execució per a l'arrebossat: 
- Planor: 

- Acabat esquerdejat:  ± 10 mm
- Acabat a bona vista:  ± 5 mm
- Acabat reglejat:  ± 3 mm 

- Aplomat (parament vertical): 
- Acabat a bona vista:  ± 10 mm/planta
- Acabat reglejat:  ± 5 mm/planta 

- Nivell (parament horitzontal): 
- Acabat a bona vista:  ± 10 mm/planta
- Acabat reglejat:  ± 5 mm/planta 

Toleràncies quan l'arrebossat és a bona vista o reglejat: 
- Gruix de l'arrebossat:  ± 2 mm 

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, la velocitat del
vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si, un cop executat el treball, es donen aquestes condicions,
s'ha de revisar la feina feta i s'han de refer les parts afectades. 
Per a iniciar-ne l'execució en els paraments interiors cal que la coberta s'hagi acabat, per als
paraments situats a l'exterior cal, a més, que funcioni l'evacuació d'aigües. 
S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment. 
ARREBOSSAT: 
S'han de col·locar tots els elements que hagin d'anar fixats als paraments i no dificultin l'execució
del revestiment. 
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans. 
Quan l'arrebossat és esquerdejat, s'ha d'aplicar llançant amb força el morter contra els paraments. 
Quan l'arrebossat és a bona vista, s'han de fer mestres amb el mateix morter a les cantonades i als
racons. 
Quan l'arrebossat és reglejat, s'han de fer mestres amb el mateix morter, als paraments, cantonades,
racons i voltants d'obertures. Les arestes i les mestres han d'estar ben aplomades. 
Quan l'arrebossat és esquitxat, s'ha d'aplicar en dues capes: la primera prement amb força sobre els
paraments i la segona esquitxada sobre l'anterior. 

Quan l'acabat és deixat de regle o remolinat, s'ha d'aplicar prement amb força sobre els paraments. 
El lliscat s'ha d'aplicar quan encara estigui humida la capa d'arrebossat. 
Durant l'adormiment s'ha d'humitejar la superfície del morter. 
Per a fer assecatges artificials es requereix l'autorització explícita de la DF. 
No s'han de fixar elements sobre l'arrebossat fins que hagin passat set dies, com a mínim, o s'hagi
adormit. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

ARREBOSSAT: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
En paraments verticals: 
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100% 
En paraments horitzontals: 
- 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 ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també
aquests paraments. 
Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments
que s'hagin embrutat. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció de la superfície sobre la que es realitzarà l'arrebossat. 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Control d'execució de les mestres 
- Acabat de la superfície 
- Repassos i neteja final 
- Inspecció visual de la superfície acabada. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Repassos i neteja final 
- Inspecció visual de la superfície acabada. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 

____________________________________________________________________________

 

 

K8 - REVESTIMENTS

K87 - TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE REPARACIÓ I NETEJA

K874 - TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE REPARACIÓ I NETEJA D'ELEMENTS D'ACER

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K8741120.

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

Neteja  i  preparació  de  superfície  d'elements  d'acer,  amb  sistemes  diferents,  per  a  aplicar
posteriorment els recobriments d'acabat. 
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S'han considerat els tipus d'unitat d'obra següents: 
- Graus de preparació de les superfícies d'acer
- Neteja amb raig de sorra i eliminació d'òxid amb detergent
- Passivat de perfils laminats 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Graus de preparació de les superfícies d'acer: 
- Rascat manual curós amb rasquetes de metall dur
- Raspallat manual curós amb raspall de filferro
- Eliminació de la pols resultant
- Neteja de la zona de treball i càrrega manual la runa 
Neteja amb raig de sorra i detergent: 
- Protecció dels elements que no son objecte de la neteja
- Aplicació de raig de sorra
- Aplicació del producte de neteja en successives aplicacions
- Neteja de la zona de treball 
Passivat: 
- Neteja i preparació de la superfície a tractar
- Aplicació de l'emprimació
- Aplicació del morter en dues capes 
GRAUS DE PREPARACIÓ: 
Grau St2: La superfície presenta una suau brillantor metàl·lica.
Grau St3: La superfície presenta una clara brillantor metàl·lica. 
NETEJA I PREPARACIÓ: 
La superfíce ha de quedar neta, sense greixos, òxid ni restes de materials adherits. 
PASSIVAT: 
El morter ha de cobrir completament la superfície, sense deixar bosses ni porus. 
El morter ha d'estar adherit a la base. 
Gruix de la capa: >= 0,5 mm, <= 1 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

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

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NETEJA I PREPARACIÓ I PASSIVAT: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
GRAUS DE PREPARACIÓ: 
UNE-EN ISO 8501-1:2008 Preparación de substratos de acero previa a la aplicación de pinturas y
productos relacionados. Evaluación visual de la limpieza de las superficies. Parte 1: Grados de óxido
y de preparación de substratos de acero no pintados después de eliminar totalmente los recubrimientos
anteriores. (ISO 8501-1:2007). 
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K8 - REVESTIMENTS

K89 - PINTATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K898D620,K898DFM0,K894G009,K894BBJ0.

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 més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament
diluïda, segons les instruccions del fabricant. 
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant
i després de l'aplicació. 
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge. 
 
SUPERFÍCIES DE FUSTA: 
La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d'altres defectes. 
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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: 
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30
cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha
d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin
embrutat. 
 
PINTAT DE PORTES, FINESTRES I BALCONERES: 
m2 de superfície de cada cara del tancament practicable tractat segons les especificacions de la DT
amb les deduccions corresponents als envidraments segons els criteris següents: 
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 d'una cara, definida pel perímetre de l'element a pintar. 
 
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. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual de la superfície a pintar. 
- Acceptació del procediment d'aplicació de la pintura per part de la DF. 
- Comprovació de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicació. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE. 
Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment sobre un element metàl·lic (UNE EN ISO 2808) 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució. 

 

____________________________________________________________________________

 

 

K8 - REVESTIMENTS

K89 - PINTATS

K894 - PINTAT D'ESTRUCTURES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K894G009,K894BBJ0.

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 metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure) 
S'han considerat els elements següents: 
- Estructures
- Paraments
- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres)
- Elements de protecció (baranes o reixes) 
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. 
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: 
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- 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 més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament
diluïda, segons les instruccions del fabricant. 
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant
i després de l'aplicació. 
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge. 
SUPERFÍCIES 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. 

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. 

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. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual de la superfície a pintar. 
- Acceptació del procediment d'aplicació de la pintura per part de la DF. 
- Comprovació de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicació. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE. 
Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment sobre un element metàl·lic (UNE EN ISO 2808) 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució. 

 

____________________________________________________________________________

 

 

K8 - REVESTIMENTS

K89 - PINTATS

K898 - PINTAT DE PARAMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K898D620,K898DFM0.

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 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) 
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. 
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 més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament
diluïda, segons les instruccions del fabricant. 
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant
i després de l'aplicació. 
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge. 
SUPERFÍCIES DE 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 DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX: 
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30
cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha
d'amidar expressament.
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Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin
embrutat. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PER A LA RESTA D'ELEMENTS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual de la superfície a pintar. 
- Acceptació del procediment d'aplicació de la pintura per part de la DF. 
- Comprovació de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicació. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE. 
Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment sobre un element metàl·lic (UNE EN ISO 2808) 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució. 

 

____________________________________________________________________________

 

 

KA - TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

KAD - TANCAMENTS PRACTICABLES DE PLANXA D'ACER

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

KADT172E.

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

Porta metàl·lica o de fusta o trapa metàl·lica practicable, col·locada amb tots els mecanismes per a
un funcionament correcte d'obertura i tancament, amb els tapajunts col·locats. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Porta de planxa d'acer, col·locada sobre bastiment. 
- Trapa amb sòcol prefabricat col·locada amb fixacions mecàniques
- Trapa amb bastiment de perfils laminats ancorada al formigó o col·locada amb fixacions mecàniques 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Porta: 
- Replanteig
- Col·locació, aplomat i anivellat del bastiment, i segellat dels junts
- Muntatge de les fulles mòbils
- Eliminació dels rigiditzadors
- Col·locació dels mecanismes i els tapajunts
- Neteja de tots els elements 
Trapa: 
- Presentació i anivellat del bastiment en el forat fet prèviament
- Fixació  dels  elements  d'ancoratge  del  bastiment  i  col·locació  dels  elements  de  protecció  i

d'estanquitat de les fixacions
- Fixació del sòcol prefabricat, en el seu cas
- Protecció i impermeabilització del sòcol, en el seu cas
- Fixació de la trapa al sòcol o al sostre 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'obrir i tancar correctament. 

No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment. 
Distància entre els ancoratges galvanitzats:  <= 60 cm 
Distància d'ancoratges galvanitzats als extrems:  <= 30 cm 
Franquícia entre la fulla i el bastiment:  <= 0,2 cm 
PORTA METÀL.LICA O DE FUSTA: 
El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos. 
Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures. 
D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els valors d'aillament tèrmic i acústic previstos. 
La porta, un cop incorporada a l'obra, ha de complir els requisits de resistència mecànica, seguretat
d'ús i higiene i salut establerts a la norma UNE 85103. 
El bastiment ha d'estar travat a la paret per mitjà d'ancoratges galvanitzats. 
Franquícia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Nivell previst:  ± 5 mm 
- Horitzontalitat:  ± 1 mm 
- Aplomat:  ± 2 mm/m 
TRAPA: 
Ha de quedar sòlidament fixada al suport. 
Ha de mantenir els valors de permeabilitat a l'aire, estanquitat a l'aigua i resistència al vent, en
el cas que sigui col·locada a l'exterior. 
Ha de complir els valors d'aïllament tèrmic i acústic previstos.
El sòcol de la trapa ha d'estar protegit fins a la pestanya superior amb una làmina impermeabilitzant
autoprotegida, que ha de complir les especificacions del seu plec de condicions.
La làmina impermeabilitzant ha de cavalcar >= 30 cm sobre la impermeabilització de la coberta. En la
trapa col·locada amb fixacions, ha de cobrir els cargols de fixació.
Fixacions entre la fulla i el bastiment: 
- Amplària de la trapa <= 120 cm:  2
- Amplària de la trapa entre 120 i 180 cm:  3 
Toleràncies d'execució: 
- Pla previst del bastiment respecte a la paret:  ± 2 mm 
TRAPA AMB SÒCOL PREFABRICAT: 
El sòcol de la trapa ha de quedar fixat mecànicament al suport. La distància entre les fixacions ha de
ser <= 30 cm i sempre una a cada cantonada.
Alçària del sòcol sobre la capa d'acabat de la coberta:  >= 15 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Nivells:  ± 10 mm 
- Horitzontalitat:  ± 3 mm/m 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS: 
Per a la col·locació del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del parament o del
suport al qual estigui subjecte. 
S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra els impactes
durant tot el procés constructiu i d'altres que mantinguin l'escairat fins que quedi ben travat a
l'obra. 
TRAPA: 
S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si un cop
realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar les parts fetes. 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja. 
Les peces que hagin d'estar en contacte amb morter s'han d'humitejar abans. 
En treure els elements de protecció, s'han de tapar els forats amb materials adequats (massilles,
tacs, etc.). 
El bastiment s'ha de travar al parament a mesura que es va pujant aquest. 
La impermeabilització de la coberta s'ha de realitzar abans de col·locar l'element. 
El suport s'ha d'anivellar amb una recrescuda de morter. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PORTA METÀL.LICA O DE FUSTA: 
*  UNE  85103:1991  EX  Puertas  y  cancelas  pivotantes  abatibles.  Definiciones,  clasificación  y
características. 
TRAPA: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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KB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

KB1 - BARANES

KB12 - BARANES D'ACER

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

KB122NBM.

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

Baranes constituïdes  per un  conjunt de  perfils que  formen el  bastidor i  l'ampit de  la barana,
col·locades en la seva posició definitiva i ancorada amb morter de ciment o formigó o amb fixacions
mecàniques. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Baranes d'acer ancorades amb morter de ciment o formigó o amb fixacions mecàniques 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Barana metàl·lica: 
- Replanteig
- Preparació de la base
- Col·locació de la barana i fixació dels ancoratges 
CONDICIONS GENERALS: 
La protecció instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la DT. 
L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada en el
projecte o la indicada per la DF. 
En els trams esglaonats, l'esglaonament de la barana s'ha d'efectuar a una distància >= 50 cm de
l'element que provoqui l'esmentada variació d'alçada. 
L'estructura pròpia de la barana ha de resistir una força horitzontal, uniformement distribuïda, que
es considerarà aplicada a 1,2 m o sobre la vora superior de l'element, si aquest està situat a menys
alçada. El valor característic de la de força ha de ser de: 
- Categoria d'ús C5:  3 kN/m
- Categories d'ús C3, C4, E, F:  1,6 kN/m
- Resta de categories:  0,8 kN/m 
(Les categories d'ús es defineixen en l'apartat 3.1.1 del CTE DB SE AE)
La part inferior de les baranes de les escales de les zones destinades al públic en establiments d'ús
comercial o d'ús pública concurrència, en zones comunes d'edificis d'ús residencial habitatge o en
escoles infantils, ha d'estar separada una distància de 50 mm com a màxim de la línea d'inclinació de
l'escala. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Horitzontalitat:  ± 5 mm 
- Aplomat:  ± 5 mm/m 
BARANA METÀL.LICA: 
Els muntants han de ser verticals. 
Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb ancoratges d'acer collats amb morter de ciment pòrtland
o formigó o amb fixacions mecàniques, protegits contra la corrosió.
Sempre que sigui possible s'han de fixar els travessers superiors a les parets laterals per mitjà
d'ancoratges. 
Els trams de la barana han d'estar units, per soldadura si són d'acer o per una peça de connexió si
són d'alumini. 
Toleràncies d'execució: 
- Alçària:  ± 10 mm 
- Separació entre muntants:  Nul·la 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h. 
Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el procés d'instal·lació
i, alhora, han de mantenir l'aplomat de l'element fins que quedi fixat definitivament al suport. 
BARANA METÀL.LICA: 

Han d'estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de començar els treballs. 
Els forats dels ancoratges estaran nets de pols o altres objectes que es puguin haver ficat des del
moment de la seva execució fins al moment de la col·locació dels ancoratges. 
La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant. 
Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, platines o angulars. L'elecció depèn del sistema i
de la distància que hi hagi entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements resistents.
S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 40 mm d'amplària entre
elements. 
ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER: 
El material conglomerant o adhesiu amb que es realitzi l'ancoratge s'ha d'utilitzar abans de començar
l'adormiment.
Durant l'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions del element. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte
2. Documento Básico de Seguridad de utilización DB-SU. 
* Orden de 15 de noviembre de 1976 por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-FDB/1976, «Fachadas
defensas: Barandillas». 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de la barana. Presa de coordenades i cotes

d'un 10% dels punts on es situaran els elements d'ancoratge. 
- Inspecció visual de l'estat general de la barana, galvanitzat i ancoratges. 
- Comprovació manual de la resistència d'arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de moure

manualment el suport sense observar desplaçaments a la base de fonamentació. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. Els controls es fonamenten en l'inspecció
visual i per tant, en l'experiència de l'inspector en aquest tipus de control. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en projecte
i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 

____________________________________________________________________________

 

 

KQ - EQUIPAMENTS

KQN - ESCALES PREFABRICADES

KQN2 - ESCALES PREFABRICADES RECTES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

KQN2Z002.

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

Escales metàl·liques prefabricades de trams rectes. 
S'han considerat els següents tipus d'escales: 
- Escales de gat amb pates encastats a l'obra amb morter de ciment
- Escales metàl·liques rectes amb estructura de perfils laminats i graons de planxa d'acer 
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En les escales metàl·liques rectes amb estructura de perfils laminats i graons de planxa d'acer: 
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig i marcat dels eixos 
- Col·locació i fixació provisional de la peça 
- Aplomat i anivellació definitius 
- Execució de les unions, en el seu cas 
- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells 
En les escales de gat 
- Comprovació i preparació dels punts d'encastament
- Col·locació dels graons amb morter 
ESCALES METÀL·LIQUES RECTES AMB ESTRUCTURA DE PERFILS LAMINATS I GRAONS DE PLANXA D'ACER: 
Ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades per la DF. 
Ha de quedar correctament aplomada i anivellada. 
La disposició dels diferents elements de l'escala, les seves dimensions, tipus d'acer i perfils s'han
de correspondre amb les indicacions de la DT. 
Cada element ha de dur les marques d'identificació suficients per tal de definir la seva posició a
l'obra. 
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. 
L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament. 
No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a disposar
cargols provisionals de muntatge. 
Toleràncies d'execució: 
- Llargària de l'element: 

- D'1 m, com a màxim:  ± 2 mm
- D'1 a 3 m:  ± 3 mm
- De 3 a 6 m:  ± 4 mm
- Tolerància total (suma de toleràncies dels elements que formen el conjunt estructural):  <= 15 mm

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.
La soldadura no ha de tenir cap defecte que constitueixi seqüència en una llargària superior a 150 mm,
ja sigui osca, fissura, inclusió d'escòria o porus. 
La  unió  entre  les  platines  i  els  pilars  ha  d'estar  feta  per  mitjà  de  soldadures  continues  de
penetració complerta. 
ESCALES DE GAT AMB PATES ENCASTATS A L'OBRA AMB MORTER DE CIMENT: 
El graó col·locat ha de quedar anivellat i paral·lel a la paret que l'hi dóna suport. 
Ha d'estar sòlidament fixat a la paret per encastament dels seus extrems agafats amb morter. 
Llargària d'encastament:  >= 10 cm
Distància vertical entre graons consecutius:  <= 35 cm
Distància vertical entre la trapa o finestra i l'últim graó:  25 cm
Distància vertical entre el primer graó i el paviment:  50 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 10 mm
- Horitzontalitat:  ± 1 mm
- Paral·lelisme amb la paret:  ± 5 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS: 
El procés de col·locació no ha de provocar desperfectes ni modificar les condicions exigides pel
material. 
ESCALES METÀL·LIQUES RECTES AMB ESTRUCTURA DE PERFILS LAMINATS I GRAONS DE PLANXA D'ACER: 
El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser aprovats
per la DF abans d'iniciar els treballs en obra. 
La DF ha d'haver aprovat els plànols de taller abans d'iniciar l'execució de l'obra. Qualsevol
modificació durant els treballs ha d'aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment en els plànols de
taller. 
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. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges utilitzats. 
No s'han de començar les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posició dels elements
de cada unió coincideix exactament amb la posició definitiva. 
Els elements provisionals de fixació que per a l'armat i el muntatge es soldin a les barres de
l'estructura, s'han de desprendre amb bufador sense afectar a les barres. Es prohibeix desprendre'ls a
cops. 

Un cop acabada la posada a l'obra se li ha de donar una segona o tercera capa de protecció de pintura
antioxidant, segons les especificacions de la DF, que ha de complir les condicions fixades a la seva
partida d'obra. 
Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge, però sense estar en contacte,
rebran  la  segona  capa  de  pintura  i  la  tercera,  si  està  prescrita,  després  de  la  inspecció  i
l'acceptació de la DF i abans del muntatge. 
La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller. 
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA: 
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són: 
- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa
- Per arc submergit amb fil/filferro
- Per arc submergit amb elèctrode nu
- Per arc amb gas inert
- Per arc amb gas actiu
- 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 de connectors 
Les soldadures s'han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la neu. 
Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades al
procés 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 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. 
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons
l'UNE-EN 287-1. 
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. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària mesurada en el sentit del recorregut de l'escala, executat segons les especificacions
de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte
2. Documento Básico de Acero DB-SE-A. 
* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para
edificación. 

 

____________________________________________________________________________

 

 

KY - AJUDES DE RAM DE PALETA

KY0 - AJUDES DE RAM DE PALETA

KY01 - REGATES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

KY01111A.

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

Solc o canal petita oberta en una paret per a introduir una instal·lació i tapada posteriorment amb
morter o guix. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig i marcat de les regates
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- Obertura de les regates
- Col·locació dels tubs o elements a introduir a les regates
- Tapat posterior amb morter o guix 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ,
aprovades per la DF. 
Ha de ser recta. 
Ha de quedar completament tapada i enrasada amb el parament de la paret. 
Els elements estructurals associats a l'element (llindes, ancoratges, armadures, etc.), no han de
quedar afectats en la seva continuïtat ni en la seva capacitat mecànica per l'execució de la regata. 
Queda expressament prohibit l'execució de regates en les zones amb armadura. 
No ha de sobresortir en cap punt el tub o d'altres elements col·locats dins de la regata. 
La situació, fondària i dimensió de les regates, ha de complir l'especificat en la taula 4.8 del DB-
SE-F. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Fondària:  + 0 mm,  - 5 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No es pot fer cap regata fins que s'hagi assolit l'adherència necessària entre el morter i les peces. 
Al fer la regata no s'ha de travessar la paret en cap punt, ni aprofundir més dels límits fixats. 
No s'ha de tapar cap regata fins que s'hagi comprovat el funcionament correcte de la instal·lació
introduïda. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargaria realment executat d'acord amb la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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

____________________________________________________________________________

Signat a CANET DE MAR, a 18 de maig de 2018.

Guillem Gonzàlez Segura
Arquitecte col·legiat 28.446/7 pel Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

BASEDOS PROFESSIONAL D'ARQUITECTURA S.L.P.
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IMATGES

FAÇANES

Imatge 1: Façana Riera Buscarons (des del Sud).

Imatge 2: porta de la Façana Riera Buscarons.
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Imatge 3: Façana Riera Buscarons (des del Nord).

Imatge 4: Façana c/Mercat (des del Est -Buscarons-).

Imatge 5: porta de la Façana del c/Mercat.

Imatge 6: Façana c/Mercat (des de l'Oest -Pubilles-).
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Imatge 7: Façana c/Pubilles Oest (des del N -Mercat-).

Imatge 8: porta de la Façana c/Pubilles.

Imatge 9: Façana c/Pubilles Oest (des del S -Pubilles S-).

Imatge 10: Façana c/Pubilles Sud (des de l'O -Pubilles O-).
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Imatge 11: porta de la Façana c/Pubilles Oest.

Imatge 12: Façana c/Pubilles Oest (des del E -Buscarons-).

Imatge 13: vista de detall del actual carener, amb la canal de pluvials molt afectada.
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COBERTES (visita 12/3/2018)

Imatge 14: carener c/Pubilles.

Imatge 15: segona capa de fibrociment amb cargols roscats aixecats.

Imatge 16: perímetre del badalot central.

Imatge 17: perímetre del badalot central.
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Imatge 18: detall de fusteria en el badalot central.

Imatge 19: coberta del badalot central i xarxa de protecció de ~10 anys d'antiguitat.

Imatge 20: segona capa de fibrociment trencada.

Imatge 21: detall de 2ª capa de fibrociment ancorada sobre la primera.
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Imatge 22: carener c/Mercat amb c/Pubilles.

Imatge 23: carener Riera Buscarons amb c/Pubilles.

Imatge 24: esquerdes en sòcols badalot cantonada Riera Buscarons amb c/Mercat.

Imatge 25: esquerdes als dintells amb visera de fibrociment del c/Mercat.
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Imatge 26: detall de les dues capes de fibrociment en carener del badalot (Riera Buscarons amb c/Pubilles).

Imatge 27: enllistonat d'unió en carener del badalot (Riera Buscarons amb c/Pubilles).

Imatge 28: detall d'esquerdes en sòcol del badalot i ganxo d'ancoratge de 1ª capa trencat.

Imatge 29: detall de viseres de llindes de fibrociment.
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Imatge 30: xarxes de seguretat i doble capa de fibrociment en coberta de badalot.

Imatge 31: detall de fusteria de lames original amb tractament impermeabilitzantobsolet.

Imatge 32: detall de visera en fusteria de lames original.

Imatge 33: detall de fusteria de lames original amb tractament impermeabilitzant obsolet.



Projecte Bàsic i d'Execució

Projecte de Rehabilitació de la coberta del MERCAT MUNICIPAL de CANET DE MAR

client: Ajuntament de Canet de Mar

pàg.187 de 206 18 de maig de 2018

Imatge 34: detall de capa superior arrencada pel vent, amb vista de pletina d'ancoratge per suportar l'enllistonat, arrencada.

Imatge 35: vista de detall del remat de la 2ª capa de fibrociment per reduïr l'entrada d'aire en façana c/Pubilles del badalot 
central.

Imatge 36: vista general del dipòsit d'aigua inutilitzat.

Imatge 37: vista de detall de bufaments a la façana al c/Pubilles amb Riera Buscarons del dipòsit d'aigua anul·lat.
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Imatge 38: vista de detall de bufaments a la façana al c/Pubilles amb Riera Buscarons del dipòsit d'aigua anul·lat.

Imatge 39: detall de nova instal·lació de xarxa d'aigua i conduccions anul·lades.

Imatge 40: segona capa de fibrociment amb cargols i plaques aixecades.

Imatge 41: segona capa de fibrociment amb cargols i plaques aixecades.
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Imatge 42: embornal de canal de desguàs repitada temps enrera per seguretat.

Imatge 43: vista de remat de la coberta a la canal de recollida i fissures en aquesta última.

Imatge 44: vista de remat de la coberta a la canal de recollida i fissures en aquesta última.

Imatge 45: cavall roblonat encastat a la paret i rovellat per filtracions des de la canal perimetral.
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Imatge 46: cavall roblonat encastat a la paret i rovellat per filtracions des de la canal perimetral.

Imatge 47: detall dels ganxos de suport de la 1ª capa de fibrociment.

Imatge 48: rovellament per filtració d'aigua en la trobada entre passera i placa de fibrociment.

Imatge 49: vista de formació de passera entre corretges i plaques de fibrociment.
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ESCALA 1/2000

EMPLAÇAMENT

ESCALA 1/2000
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ESTAT ACTUAL

PLANTA DE COTES I SUPERFICIES A02E: 1/125

ESTAT ACTUAL. COTES

ESCALA 1/125
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ESTAT ACTUAL

PLANTA ESTRUCTURA EXISTENT A03E: 1/100
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ENDERROCS. PLANTA

ESCALA 1/250
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AJUNTAMENT DE CANET DE MAR
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PROPOSTA D'INTERVENCIÓ

ENDERROCS I OBRA NOVA A04E: 1/75 i 1/250

ENDERROCS. SECCIÓ

ESCALA 1/75

OBRA NOVA. PLANTA

ESCALA 1/250

OBRA NOVA. SECCIÓ

ESCALA 1/75

DESMUNTATGE COBERTA INFERIOR

DESMUNTATGE COBERTA BADALOT

DESMUNTATGE COBERTA DIPÒSIT

ENDERROC PASSERA ACCÉS DIPÒSIT

ENDERROC PASSERA PERIMETRAL

ENDERROC PASSERA D'ACCÉS I TRAPA

DESMUNTATGE COBERTA INFERIOR

DESMUNTATGE COBERTA BADALOT

ENDERROC PASSERA ACCÉS

ENDERROC CANAL DE CORONAMENT

DESMUNTATGE DE TRAM

EXTERIOR TUB

FIBROCIMENT AMB AMIANT

ENDERROC FUSTERIES

COBERTA INFERIOR AMB PANELL SANDWICH

I AÏLLAMENT FIBRES FUSTA INFERIOR

COBERTA BADALOT AMB PANELL SANDWICH

I AÏLLAMENT FIBRES FUSTA INFERIOR

COBERTA DIPÒSIT AMB PANELL SANDWITCH

NOVA PASSERA MET'AL·LICA D'ACCÉS DIPÒSIT

NOVA PASSERA METÀL·LICA PERIMETRAL

NOVA PASSERA METÀL·LICA D'ACCÉS I TRAPA

NOVA COBERTA INFERIOR

NOVA COBERTA BADALOT

NOVA PASSERA METÀL·LICA D'ACCÉS

FORMACIÓ DE CONGRENY DE VORA

NOVA CANAL DE RECOLLIDA

D'AIGÜES I TRAM EXTERIOR

TUB AMB ZINC

NOVES FUSTERIES

MOTORITZADES

AÏLLAMENT EXTERIOR BADALOT (SATE)

CELRAS INFERIOR

AÏLLANT DE FIBRES FUSTA

CELRAS INFERIOR

AÏLLANT DE FIBRES FUSTA
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ESTAT ACTUAL

SECCIÓ DE DETALL A05E: 1/10

LLEGENDA ESTAT ACTUAL

1 PLACA ONDULADA DE FIBROCIMENT
AMB AMIANT e=5mm

2 PLACA ONDULADA DE FIBROCIMENT
AMB AMIANT e=8mm

3 TIRAFONS CAP HEXAGONAL SOBRE
LLISTÓ DE FUSTA

4 GANXOS GALVANITZATS AMB CAP
ROSCAT

5 LLATA DE FUSTA #30x30mm
6 PERFIL IPE-100
7 ESPAI ENTRE PLAQUES DE

FIBROCIMENT REBLERT DE LLANA DE
ROCA

8 L-70x6mm ROBLONADA
9 L-45x4mm ROBLONADA DIAGONAL

10 PLATINA e=4mm
11 ROBLONAT
12 FAÇANA DE TOTXO MASSÍS
13 CANAL "IN SITU" DE MORTER

HIDRAÚLIC
14 FORMACIÓ DE PASSERES DE

MANTENIMENT DE COBERTA AMB
VOLTA MANUAL CERÀMICA I
PAVIMENT DE RASSILLA

15 TRAPA D'ACCÉS A LA COBERTA
16 FUSTERIA FIXA O SEMI-PRACTICABLE

DE LAMES EN DIFERENTS ESTATS DE
CONSERVACIÓ O ANULADA AMB
PLAFONS DE FUSTA

17 VISERA DE FIBROCIMENT AMB
AMIANT SENSE FUNCIÓ
ESTRUCTURAL APARENT

18 TUB DE FIBROCIMENT ø12
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PROPOSTA D'INTERVENCIÓ

SECCIÓ DE DETALL A06E: 1/10

LLEGENDA ESTAT ACTUAL

1 PLACA ONDULADA DE FIBROCIMENT
AMB AMIANT e=5mm

2 PLACA ONDULADA DE FIBROCIMENT
AMB AMIANT e=8mm

3 TIRAFONS CAP HEXAGONAL SOBRE
LLISTÓ DE FUSTA

4 GANXOS GALVANITZATS AMB CAP
ROSCAT

5 LLATA DE FUSTA #30x30mm
6 PERFIL IPE-100
7 ESPAI ENTRE PLAQUES DE

FIBROCIMENT REBLERT DE LLANA DE
ROCA

8 L-70x6mm ROBLONADA
9 L-45x4mm ROBLONADA DIAGONAL

10 PLATINA e=4mm
11 ROBLONAT
12 FAÇANA DE TOTXO MASSÍS

LLEGENDA REFORMA

51 NOVA COBERTA FORMADA PER
PANNELL SANDWICH e=50mm AMB
NUCLI DE POLIURETÀ DE
Kmax=0.5921W/m²°C

52 FORMACIÓ DE CONGRENY EN
PENDENT AMB FORMIGÓ HIDRÒFUG
ARMAT AMB 3ø8 + 1eø6c/16
GALVANITZAT

53 CONNECTOR GALVANITZAT 1ø8c/1m
L=20+10 EN TALADRE ø12 L=15cm
REBLERT DE RESINES EPOXI

54 NOVA CANAL DE RECOLLIDA D'AIGÜES
DE ZINC

55 PEÇA DE REMAT DE COBERTA AMB
CANAL DE RECOLLIDA D'AIGÜES

56 PEÇA DE SÒCOL DE COBERTA AMB
FAÇANA DEL BADALOT CENTRAL

57 PEÇA DE REMAT DE VORA DE
COBERTA

58 PEÇA DE REMAT DE CARENER DE
COBERTA

59 PASSERES DE MANTENIMENT,
FORMADES PER PERFILS IPE-120
SOBRE PEUS #50x3mm, BARANES
#50x15X2mm, PASSAMÀ ø50x2.5mm,
PROTECCIONS INTERMITGES ø12 I
SÒCOL CONTINU #150x1.5mm

60 TRAPA D'ACCÉS AMB BARANA
PERIMETRAL DE PROTECCIÓ
CONTINUACIÓ DE LA DE (59)

61 FUSTERIA DE FINESTRES DE LAMES
METÀL·LIQUES MECANITZADES
CONNECTADA A CENTRAL D'ALARMA
D'INCENDIS ACTUANT COM EXUTORIS

62 PEÇA D'ESCOPIDOR DE XAPA
METÀL·LICA PLEGADA SOBRE
REVESTIMENT DE "SATE"

63 REVESTIMENT TIPUS "SATE" DE 5cm
SOBRE FAÇANA SANEJADA I
ARREBOSSADA.

A
0
6
 
S
E
C
C
I
Ó

 
D

E
 
P
R
O

P
O

S
T
A
,
 
2
1
/
0
5
/
2
0
1
8
 
2
:
4
4
:
3
9
,
 
P
r
e
v
i
o
u
s
 
p
a
p
e
r
 
s
i
z
e
 
(
5
9
4
.
0
0
 
x
 
4
2
0
.
0
0
 
M

M
)



Projecte Bàsic i d'Execució

Projecte de Rehabilitació de la coberta del MERCAT MUNICIPAL de CANET DE MAR

client: Ajuntament de Canet de Mar

pàg.199 de 206 18 de maig de 2018

V.ANNEXES ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS



Projecte Bàsic i d'Execució

Projecte de Rehabilitació de la coberta del MERCAT MUNICIPAL de CANET DE MAR

client: Ajuntament de Canet de Mar

pàg.200 de 206 18 de maig de 2018

AMIDAMENTS

Volum medició Densitat Pes residus Volum aparent 

(tones) 
obra de fàbrica massissa 10,73 1,8 19,31 10,73
obra de fàbrica perforada 0,00 1,5 0,00 0,00
obra de fàbrica buida 0,00 1,2 0,00 0,00
formigó armat 0,00 2,5 0,00 0,00
paret de mamposteria 0,00 2,6 0,00 0,00
metalls ( acer ) 0,00 7,85 0,00 0,00
fustes 1.1 0,8 0,80 0,00
definir altres: 0,00 0,0 0,00 0,00

Superfície de medició Volum Pes Pes residus Volum aparent 

(tones)
parets i murs

obra de fàbrica massissa : 0,00 0,065 0,105 0,00 0,00 
 envà de 4-5 cm enguixat dues cares 

 obra de fàbrica massissa : 0,00 0,17 0,294 0,00 0,00 
 paret de 15 cm enguixada dues cares 

 obra de fàbrica massissa : 0,00 0,32 0,564 0,00 0,00 
 paret de 30 cm enguixada dues cares 

 obra de fàbrica buida: 0,00 0,065 0,078 0,00 0,00 
 envà de 4-5 cm enguixat dues cares 

 obra de fàbrica buida: 0,00 0,016 0,192 0,00 0,00 
 paret de 14 cm enguixada dues cares 

 paret de mamposteria 0,00 0,5 1,3 0,00 0,00 

 de pedra calcària o granítica. 50 cm gruix

sostre amb biguetes metàl·liques

sostre amb biguetes 0,00 0,079 0,117 0,00 0,00 
IPN-IPE 100 

sostre amb biguetes 0,00 0,103 0,146 0,00 0,00 
IPN-IPE 160 

sostre amb biguetes 0,00 0,112 0,172 0,00 0,00 
IPN-IPE 200 

sostre amb biguetes 0,00 0,123 0,198 0,00 0,00 
IPN-IPE 240

sostre amb bigues de formigó

Amb revoltó de maó, intereix 70 cm, sense capa de compressió. Alçada de biga h= variable. 

cantell 16 cm 0,00 0,11 0,18 0,00 0,00 
cantell 20 cm 0,00 0,12 0,22 0,00 0,00 
cantell 24 cm 0,00 0,13 0,28 0,00 0,00
sostre amb bigues de formigó

cantell 16 cm 0,00 0,16 0,1 0,00 0,00 
cantell 20 cm 0,00 0,2 0,13 0,00 0,00 
cantell 24 cm 0,00 0,24 0,16 0,00 0,00
sostre amb bigues de formigó

Amb revoltó de formigó, intereix 70 cm, sense capa de compressió. Alçada de biga h= variable. 

biga i revoltó formigó h=16 0,00 0,16 0,12 0,00 0,00 
biga i revoltó formigó h=20 0,00 0,2 0,15 0,00 0,00 
biga i revoltó formigó h=24 0,00 0,24 0,18 0,00 0,00

llosa de ceràmica armada , intereix 50-60 cm (sostre ceràmic)

cantell 12 cm 0,00 0,12 0,15 0,00 0,00 
cantell 15 cm 0,00 0,15 0,18 0,00 0,00 
cantell 20 cm 0,00 0,2 0,24 0,00 0,00

Residus d'enderroc en rehabilitació: enderroc parcial (partides d'obra mesurades en m3 )

(m3) (tones/m3) (m3)

Residus d'enderroc en rehabilitació: enderroc parcial (medició en m2 )

(m2) (m3/m2) (tones/m2) (m3) 

 Amb revoltó de rajola, intereix 70cm, sense capa de compressió . Alçada de perfil h=variable. El resultat  
corresponent al perfil s'incorpora a acer reutilitzable. 

Amb revoltó ceràmic ( bovedilla), intereix 70 cm, sense capa de compressió .Alçada de biga h=  
variable.

Superfície de medició Volum Pes Pes residus Volum aparent 

(tones)

llosa de formigó armat
cantell 8 cm 0,00 0,08 0,19 0,00 0,00 
cantell 10 cm 0,00 0,1 0,24 0,00 0,00 
cantell 12 cm 0,00 0,12 0,29 0,00 0,00 
cantell 15 cm 0,00 0,15 0,36 0,00 0,00 
cantell 20 cm 0,00 0,2 0,48 0,00 0,00

sostres amb bigues de fusta i tarima de fusta, intereix 50 cm

biga 16x10, tarima 2,5cm 0,00 0,041 0,025 0,00 0,00 
 biga 15x15, tarima 2,5cm 0,00 0,048 0,029 0,00 0,00 
 biga 20x12, tarima 2,5cm 0,00 0,049 0,029 0,00 0,00 
 biga 24x14, tarima 2,5cm 0,00 0,061 0,037 0,00 0,00

sostres amb bigues de fusta i revolto de guix o maó, intereix 50 cm

biga 16x10, revoltó h=8 cm 0,00 0,085 0,075 0,00 0,00 
 biga 15x15, revoltó h=8 cm 0,00 0,073 0,066 0,00 0,00 
 biga 20x12, revoltó h=10 cm 0,00 0,097 0,09 0,00 0,00 
 biga 24x14, revoltó h=12 cm 0,00 0,112 0,105 0,00 0,00 

2 cm de gruix 0,00 0,02 0,05 0,00 0,00 
3 cm de gruix 0,00 0,03 0,075 0,00 0,00 
4 cm de gruix 0,00 0,04 0,1 0,00 0,00 
5 cm de gruix 0,00 0,05 0,125 0,00 0,00
cobertes (acabat)

0,00 0,063 0,12 0,00 0,00

0,00 0,058 0,11 0,00 0,00

0,00 0,042 0,065 0,00 0,00

0,00 0,013 0,02 0,00 0,00 

doblat de rasilla col.locat amb 3 cm de morter 0,00 0,025 0,1 0,00 0,00

cobertes (base i pendent)
encadellat ceràmic de 3,5 cm de gruix 0,00 0,035 0,042 0,00 0,00 

maó massís 4 cm gruix 70,60 0,04 0,072 5,08 2,82 
sorra o morter de pendents (gruix unitari 1 cm) 0,00 0,1 0,18 0,00 0,00

0,00 0,032 0,058 0,00 0,00

0,00 0,036 0,043 0,00 0,00

0,00 0,072 0,086 0,00 0,00 

(m2) (m3/m2) (tones/m2) (m3) 

El resultat corresponent de les bigues i les tarimes  
s'afegeig a fustes reutilitzables 

El resultat corresponent de les bigues s'afegeig a  
fustes reutilitzables

capes de compressió de sostres i forjats amb armat

amidament per superfície de coberta, no de la  
projecció en planta els resultats dels elements que  
tenen fusta, es passen a fustes reutilitzables 

teules àrabs velles, preses amb 3 cm de morter. pes  
teula 2,4 kg / peça 

teules àrabs noves preses amb 3 cm de morter. pes  
teula 2 kg /peça  

teules àrabs velles col.locades a llata per canal o  
salt de garsa, pes teula 2,4 kg /peça 

pissarra vella sobre empostissat de fusta de 2-2,5  
cm de gruix 

envans de sostremort de maó massís de 4 cm i 20%  
de forats 

envans de sostremort de maó buit de 4,5cm i 20%  
de forats 

envans de sostremort de totxana de 9 cm i 20% de  
forats
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cel rasos
cel-ras de placa d'escaiola enguixada per sota 0,00 0,023 0,029 0,00 0,00 

cel ras de canyís enguixat 0,00 0,017 0,016 0,00 0,00 
cel ras de cartró guix de 15 mm de gruix 0,00 0,015 0,012 0,00 0,00

paviments
els resultats dels elements que tenen fusta, es passen a fustes reutilitzables 

rajola hidràulica o ceràmica gruix total 3 cm 0,00 0,03 0,05 0,00 0,00 

rajola hidràulica o ceràmica gruix total 5 cm 0,00 0,05 0,08 0,00 0,00 

rajola hidràulica o ceràmica gruix total 7 cm 70,60 0,07 0,11 7,77 4,94 

terratzo sobre morter gruix total 5 cm 0,00 0,05 0,08 0,00 0,00 

tarima de fusta de 2cm sobre llates cada 35 cm. 0,00 0,023 0,03 0,00 0,00 

parquet, tarima 2 cm sobre llates cada 35 cm 0,00 0,033 0,04 0,00 0,00 

parquet encolat o flotant, (gruix unitari 1 cm ) 0,00 0,01 0,075 0,00 0,00

revestiments

enguixat 0,00 0,01 0,012 0,00 0,00 
arrebossat de ciment 0,00 0,02 0,02 0,00 0,00 
arrebossat de calç, estuc 0,00 0,01 0,016 0,00 0,00 
enrajolat de paret, inclòs arrebossat 0,00 0,03 0,034 0,00 0,00 

enrajolat de paret, sense arrebossat 0,00 0,007 0,014 0,00 0,00

altres

vidres. vidre senzill, gruix nominal 1 cm 0,00 0,001 0,025 0,00 0,00

1295,00 0,01 0,018 23,31 12,95 

altre material 1

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
altre material 2

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

fibrociment en plaques, amb o sense amiant, gruix  
placa ondulada 6 mm. Per a conductes: diàmetre  
x 3,14 x longitud

Resum de residus d'enderroc parcial durant la construcció

pes T

parets i murs de fàbrica 19,314 10,73 

 murs de mamposteria, pedra 0,000 0,00 

 sostres amb bigues metàl·liques 0,000 0,00 

 sostres amb bigues de formigó 0,000 0,00 

 llosa de ceràmica armada 0,000 0,00 

 formigó armat 0,000 0,00 

 sostre amb bigues de fusta i tarima de fusta 0,000 0,00 

 sostre amb bigues de fusta i revoltó de guix o maó 0,000 0,00 

 capa de compressió de sostres i forjats amb armat 0,000 0,00 

 cobertes (acabat) 0,000 0,00 

 cobertes (base i pendents) 5,083 2,82 

 cel rasos 0,000 0,00 

 paviments 7,766 4,94 

 revestiments 0,000 0,00 
 vidres 0,000 0,00 

 fibrociment en plaques 23,310 12,95 
altre material 1 0,000 0,00 
altre material 2 0,000 0,00

Residus d'enderroc en rehabilitació i reforma d'edifici 55,473 T 31,45 

Resum de residus d'enderroc reutilitzables

Tones 
 fusta , bigues reutilitzables bigues 16x10 cm 0,032 0,025 0,000 0,00

bigues 15x15 cm 0,045 0,036 0,000 0,00

bigues 20x12 cm 0,048 0,04 0,000 0,00

bigues 24x14 cm 0,067 0,055 0,000 0,00 
 empostissats, tarimes,llates 2-2,5 cm gruix 0,025 0,015 0,000 0,00 
 fusta sense format 0,800 0,00 

 acer , perfils reutilitzables IPN h=10 0,002 0,013 0,000 0,00

IPN h=16 0,003 0,024 0,000 0,00

IPN h=20 0,005 0,038 0,000 0,00

IPN h=24 0,007 0,052 0,000 0,00

varis 0,000 0,00 

 altres elements susceptibles de ser reutilitzats: 0,00 0,00

volum m3

m3

m3
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superfície de reforma o rehabilitació 1.222,00

Tipus de rehabilitació
Rehabilitació integral 0,9

Reforma afectant elements estructurals 0,7

Reforma no afectant elements estructurals 0,5 20,00 %
Reforma poca entitat 0,3

0,5 superfície d'obra nova equivalent  366,60 

 Residus de rehabilitació (construcció)

Superfície equivalent 366,60

Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent 

(tones)

sobrants d'execució 0,0859 31,4854 0,0896 32,8364

obra de fàbrica 0,0366 13,4300 0,0407 14,9206 

formigó 0,0365 13,3677 0,0261 9,5499 

petris 0,0079 2,8815 0,0118 4,3259 

guixos 0,0039 1,4396 0,0097 3,5634 

altres 0,0010 0,3666 0,0013 0,4766

embalatges 0,0043 1,5643 0,0285 10,4591

fustes 0,0012 0,4425 0,0045 1,6497 

plàstics 0,0016 0,5792 0,0104 3,7943 

paper i cartró 0,0008 0,3043 0,0119 4,3552 

metalls 0,0007 0,2383 0,0018 0,6599

Residu de rehabilitació ( construcció ) 0,09 33,05 t 0,118 43,30 

 Residus de rehabilitació (construcció) (superfície d'obra nova equivalent, per al càlcul de residus)

m2

Percentatge aproximat del pressupost corresponent a  

l'enderroc de la rehabilitació respecte el pressupost  
d'execució de la rehabilitació en % ( 20% màxim)

m2

m2

(tones/m2) (m3/m2) (m3)

m3

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

tipus 

quantitats
REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc codificació

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Obra: Rehabilitació i millora de coberta del Mercat municipal de Canet de Mar

Situació: Riera Buscarons, 110

Municipi : Canet de Mar Comarca : Maresme

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

Codificació residus LER Pes Volum 

Ordre MAM/304/2002 
grava i sorra compacta 0,00 0,00

grava i sorra solta 0,00 0,00
argiles 0,00 0,00

terra vegetal 0,00 0,00
pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00

totals d'excavació 0,00 t 0,00

Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu: és residu:
reutilització a l'abocador

mateixa obra altra obra

NO NO SI

Residus d'enderroc 

Codificació residus LER Pes Volum aparent 

Ordre MAM/304/2002 (tones) 

obra de fàbrica 170102 0,542 19,314 0,512 10,730 

formigó 170101 0,084 0,000 0,062 0,000 

petris 170107 0,052 7,766 0,082 7,766 

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000 

fustes 170201 0,023 0,800 0,066 0,000 

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000 

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000 

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000 

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000 

fibrociment 170605 0,010 23,310 0,018 12,950 

definir altres: - 0,000 - 0,000 

altre material 1 0,000 0,000 0,000 0,000 

altre material 2 0,000 0,000 0,000 0,000

totals d'enderroc 0,756 51,19 t 0,754 31,45

Residus de construcció

Codificació res Pes Volum aparent

Ordre MAM/304/20 (tones)
sobrants d'execució 0,0500 31,4854 0,0896 32,8364 

obra de fàbrica 170102 0,0150 13,4300 0,0407 14,9206 
formigó 170101 0,0320 13,3677 0,0261 9,5499 

petris 170107 0,0020 2,8815 0,0118 4,3259 
guixos 170802 0,0039 1,4396 0,0097 3,5634 
altres 0,0010 0,3666 0,0013 0,4766

embalatges 0,0380 1,5643 0,0285 10,4591

fustes 170201 0,0285 0,4425 0,0045 1,6497 
plàstics 170203 0,0061 0,5792 0,0104 3,7943 

paper i cartró 170904 0,0030 0,3043 0,0119 4,3552 
metalls 170407 0,0004 0,2383 0,0018 0,6599

totals de construcció 33,05 t 43,30

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant - altres especificar -

Residus que contenen hidrocarburs - especificar -

Residus que contenen PCB - especificar -

Terres contaminades - especificar -
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS Enderroc, Rehabilitació,  
Ampliació

REAL DECRETO 210/2018, Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya  
(PRECAT20) 

DECRET 89/2010 (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa de gestió de residus de  
la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i  
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament) 

m3

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una  
altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús  
pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir terres  
reutilitzades i terres portades a abocador

Pes/m2 Volum aparent/m2

(tones/m2) (m3/m2) (m3)

m3

Pes/m2 Volum aparent/m2

(tones/m2) (m3/m2) (m3)

m3

INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS. 
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minimització 

gestió dins obra

MINIMITZACIÓ

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren -
2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc. -
3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres -
4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus -
5.- -
6.- -

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes -
2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització -
3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures -
4.- -
5.- -
6.- -

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

fusta en bigues reutilitzables 0,00 t 0,00 

 fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables 0,80 t 0,00 

 acer en perfils reutilitzables 0,00 t 0,00 

 altres : 0,00 t 0,00 

Total d'elements reutilitzables 0,80 t 0,00

Terres 

 Excavació / Mov. terres Volum Terres per a l'abocador

a la mateixa obra a altra autoritzada 
grava i sorra compacta 0,0 0,00 0,00 0,00 
grava i sorra solta 0,0 0,00 0,00 0,00 
argiles 0,0 0,00 0,00 0,00 
terra vegetal 0,0 0,00 0,00 0,00 
pedraplé 0,0 0,00 0,00 0,00 
altres 0,0 0,00 0,00 0,00 
terres contaminades 0,0 0,00

Total 0,0 0,00 0,00 0,00

R.D. 105/2008 tones Projecte cal separar tipus de residu 
Formigó 80 13,37 no inert 
Maons, teules i ceràmics 40 32,74 no inert 
Metalls 2 0,24 no no especial 
Fusta 1 1,24 si no especial 
Vidres 1 0,00 no no especial 

Plàstics 0,50 0,30 no no especial 
Paper i cartró 0,50 0,30 no no especial 
Especials* inapreciable inapreciable si especial

R.D. 105/2008 projecte*

Contenidor per Formigó no no

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no no

Contenidor per Metalls no no

Contenidor per Fustes si si

Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no

Contenidor per Paper i cartró no no

Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 
Enderroc, Rehabilitació,  

Ampliació

PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents 

m3

m3

m3

m3

m3

GESTIÓ (obra)

Reutilizació (m3)

m3 (+20%) volum aparent (m3)

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a  
l'obra supera les quantitats que segueixen

* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que  
hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en  
contenidors o espais reservats pels següents residus 

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la  
gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

gestió fora obra 

pressupost

-

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització -

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció -

Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  
tipus de residu gestor adreça codi del gestor
TOTS Planta reciclatge de Pl Zona Franca. Sector B,60 E-790.02 

Barcelona 08040 Barcelona

runes UTE PEDRERA D'EN BUSQUE Ribera del Congost,50 E-939.06 

08520 Les Franqueses del Vallés

PRESSUPOST 

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu : Costos*

12,00

Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00

La distància mitjana a l'abocador : 15 Km 4,00
Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00 

0

Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00

La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00
* Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

RESIDU Volum Classificació Valoritzador / Abocador  

Excavació 12,00 5,00 5,00 70,00

Terres 0,00 - - 0,00

Terres contaminades 0,00 - - 0,00

runa neta runa bruta

Construcció 4,00 15,00

Formigó 12,89 - 64,46 - 193,39

Maons i ceràmics 34,63 - 173,14 - 519,43

Petris barrejats 16,32 - 81,62 - 244,86

Metalls 0,89 - 4,45 - 13,36

Fusta 2,23 26,73 11,14 8,91 -

Vidres 0,00 - - - 0,00

Plàstics 5,12 - 25,61 - 76,83

Paper i cartró 5,88 - 29,40 - 88,19

Guixos i no especials 5,45 - 27,27 - 81,81

Altres 0,00 0,00 - - -

Perillosos Especials 17,48 209,79 699,30

100,90 236,52 417,09 8,91 1.917,17

Elements Auxiliars 

Casetes d'emmagatzematge 0,00

Compactadores 0,00

Matxucadora de petris 0,00

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.) 0,00 

0,00 

0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : 2.579,69 €315.848,96

El volum dels residus és de : 100,90

El pressupost de la gestió de residus és de : 0,00 euros
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 
Enderroc, Rehabilitació,  

Ampliació

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les  
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat 

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i : Classificació a obra: entre 12-16 /m€ 3

Transport: entre 5-8 /m€ 3 (mínim 100 )€315.848,96

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 /m€ 3

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 /m€ 3

Contenidors de 5 m3 per a cada tipus de residu Especials**: num. transports a 200 / transport€315.848,96

Gestor terres: entre 5-15 /m€ 3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 /m€ 3

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta  
gestió 

*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins el  
cost s'ha previst una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

m3 (+20%) €/m3 €/m3 €/m3 €/m3

m3 (+35%) €/m3 €/m3

m3
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documentació gràfica

unitats 1

unitats 1

unitats -

unitats - unitats -

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a: 

Estudi de Seguretat i Salut -

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus -

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com : 

Casetes d'emmagatzematge -

Compactadores -

Matxucadora de petris -

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..) - 

- 

-
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 
Enderroc, Rehabilitació,  

Ampliació

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA. INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

Contenidor 9 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris i fusta 

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta 

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls 

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics  Bidó 200 L .Apte per a residus especials

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres  
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.  

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ  
acord de la direcció facultativa.

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3

plec de condicions 
tècniques

Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 
Enderroc, Rehabilitació,  

Ampliació

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que  

determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per  

la Propietat. 

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus,  

aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n  

donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.
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dipòsit

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS

DIPÒSIT SEGONS REAL DECRETO 210/2018

Previsió inicial de l'Estudi % de reducció per minimització

Total excavació (tones) 0,00 T 0,00 T

Total construcció i enderroc (tones) 83,44 T 0,00 % 83,44 T

Càlcul del dipòsit

Residus d'excavació */ ** 0 T 11 euros/T 0,00 euros 

Residus de construcció i enderroc ** 83,44 T 11 euros/T 917,84 euros

PES TOTAL DELS RESIDUS 83,4 Tones 

Total dipòsit *** 917,84 euros

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior) 

***Dipòsit mínim 150€315.848,96
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Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites,  

el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un percentatge  

del:

Previsió final de  
l'Estudi

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es  
consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

DOCUMENTS ANNEXES
S'adjunta tot seguit, com documents independents amb la seva pròpia numeració, la següent documentació:

INFORME PREVI DE PATOLOGIES
Redactat pel tècnic redactor del present projecte a partir de la visita del 12/3/2018; en aquest informe previ es detecta la 
possibilitat que la coberta de fibrociment contingui amiant, i es demana l'informe

ANÀLISI CUALITATIVA D'AMIANT EN MATERIALS
Estudi realitzat pel tècnic de laboratori Marc Gay Jordi, de l'empresa FIBRECOUNT, en el qual es detecta la presència 
d'amiant en les plaques de fibrociment, si bé es confirma que aquest no és friable i per tant aquestes es poden manipular 
SENSE TRENCAMENTS NI ASSERRATGES.

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
Estudi realitzat pel tècnic redactor del present projecte, on es deixa constància de les disposicions mínimes de Seguretat i 
Salut als treballs descrits al projecte.
D'especial interés els criteris de manipulació dels materials amb contingut d'amiant, així com de la importància del Pla de 
Seguretat i Salut que haurà de presentar l'empresa que s'hi encarregui, a presentar en fase prèvia als inicis dels treballs i 
amb temps suficient per a la seva validació pels tècnics directors de l'obra.

PLA DE CONTROL DE QUALITAT
Estudi realitzat pel tècnic redactor del present projecte, definint els criteris mínims de recepció i certificació de materials i 
treballs en fase de construcció.
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