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I. MEMÒRIA

MG. DADES GENERALS

MG 1 Identificació i objecte del projecte

Títol del projecte

REFORMA PUNTUAL DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU MUNICIPAL DE
VILOBÍ D’ONYAR

Situació:

Avinguda Santa Margarida de Vilobí d’Onyar (Pavelló)

L’objecte del projecte és la reforma puntual del pavelló poliesportiu municipal de Vilobí
d’Onyar.
El projecte dona resposta a l’auditoria tècnica presentada a l’Ajuntament pel mateix
redactor el Juliol de 2016. El present projecte afronta la reforma dels següents aspectes:
- Nou paviment poliesportiu, dotació d’equipament i implementació de millores a
l’accés de públic i delimitació de la pista
- Millores en l’aïllament tèrmic de l’edifici – Façana d’acer corten
MG 2 Agents del projecte
Promotor:

AJUNTAMENT DE VILOBÍ D’ONYAR
Travessera Casa de la Vila, 1, 17185 Vilobí d'Onyar, Girona

Projectista:

JORDI CARRERAS GÜELL Arquitecte Col·legiat: 63767-1
NIF: 77912369F
Rambla de Prat 9, 3-2, 08012 de Barcelona
Telèfon: 619676911 Correu electrònic: jordi@carrerasolle.com

MG 3 RELACIÓ DE DOCUMENTS COMPLEMENTARIS I PROJECTES PARCIALS
Et. Estudi topogràfic:

Aixecament puntual de la pista realitzat per l’Arquitecte
Tècnic Carles Jordi Collell el Febrer de 2017

Redactats pel mateix arquitecte projectista
SS

Estudi Bàsic de Seguretat i salut

GR

Estudi de Gestió de residus de la construcció

CQ

Pla de Control de qualitat

UM

Instruccions d’Ús i manteniment

Barcelona, Abril de 2017

JORDI CARRERAS GÜELL | ARQUITECTE

MD. MEMORIA DESCRIPTIVA

MD 1. INFORMACIÓ PRÈVIA I ANTECEDENTS
1.1. Descripció de l’emplaçament
L’edifici objecte del projecte es troba ubicat a l’avinguda de Santa Margarida (pavelló) en una
parcel·la que inclou el pavelló poliesportiu i les escoles municipals. L’accés principal a
l’equipament es realitza pel Passatge de Pompeu Fabra a través del pati de l’escola municipal.
El pavelló compta amb un altre accés de servei pel carrer de Santa Margarida.

Plànol d’emplaçament

1.2. Antecedents
El pavelló poliesportiu de Vilobí d’Onyar es obra dels arquitectes Joaquim Pla i Joan Padrosa.
L’edifici actual és fruit del cobriment d’una pista poliesportiva existent al municipi. El procés de
construcció es va dur a terme en diverses etapes fruit de tres projectes redactats pels mateixos
arquitectes.
1- 1995. Es cobreix la pista poliesportiva existent amb una coberta singular en forma de
catifa ondulada. L’estructura es una malla espaial d’acer amb el sistema “Ortz”
suportada per quatre pilars apantallats de formigó armat. L’acabat de la coberta es
amb safates de zinc a junta alçada.
2- 2001-2002. Construcció dels nuclis de vestidors i serveis i tancament perimetral de la pista
amb parets de formigó i cobertes lleugeres de xapa grecada i coberta amb tela
asfàltica auto protegida.
3- 2004. Tancament de perímetre superior de la pista amb plaques de policarbonat
cel·lular.

FASE 1 – Cobriment de la pista

FASE 3 – Tancament superior (Estat Actual)

FASE 2 – Tancament inferior i serveis

1.3. Descripció general de l'edifici
L’edifici objecte de la reforma ocupa el límit nord-est de la parcel·la d’equipaments municipals
formada per l’escola pública i el propi pavelló. L’edifici linda al Sud amb el Carrer de Santa
Margarida (Carretera GIV-5341), a Nord amb els jardins privats dels habitatges del carrer de Sant
Josep i a Est/Oest amb el pati de l’escola pública.
L’edifici es desenvolupa en una sola planta que s’inscriuria en un quadrat de mides 73x43m.
L’alçada total exterior es de 11,60m.
L’edifici es caracteritza per la gran coberta de zinc en forma de catifa ondulada i tancament
de policarbonat cel·lular de 11 metres d’alçada. Aquest volum queda envoltat per tres dels
quatre costats per un cos més baix format amb parets de formigó armat acabat vist i cobertes
planes no transitables. Aquest cos perimetral també conté un volum més baix, donant front al
carrer de Santa Margarita, corresponent als nuclis de serveis i vestidors.
L’edifici presenta tres tipus de cobertes:
-

Coberta ondulada formada amb base de delgues de fusta de pi encadellades de 22
mm, làmina impermeable, làmina de nòduls i acabat amb planxa de zinc de 0,65mm a
junta alçada. La coberta no disposa d’aïllament tèrmic.

-

Coberta plana no transitable formada amb base de xapa col·laborant amb perfil nervat
ACL-34 d’acer galvanitzat de 0,7mm, aïllament tèrmic a base de panells de llana de
roca de 50mm i densitat de 150kg/m3 i acabat de làmina d’impermeabilització
monocapa auto protegida “Excelflex”.

-

Coberta plana no transitable sobre llosa de formigó armat de 15 cm formada per morter
de pendents, làmina polimèrica, làmina d’oxiesfalt, aïllament amb plaques de poliestirè
extruït de 40mm i acabat de palet de riera de 60mm.

A l’interior destaca l’estructura espaial de la coberta formada amb perfils d’acer units amb el
sistema constructiu “Ortz”. Tota la coberta queda suportada per quatre pilars de formigó armat.
En un segon nivell tenim l’estructura de suport de les cobertes planes perimetrals formada amb
bigues tipus Warren formades amb perfils tubulars d’acer, suportades per quatre pilars. En el pla
de façana les cobertes es recolzen directament sobre els murs de formigó de façana.
L’espai interior es diàfan quedant tancats només els volums del bar, els serveis de públic,
vestidors i sala d’instal·lacions. Tots aquests espais tancats es situen al front del carrer de Santa
Margarida en una disposició en ventall. Al costat nord de la pista es disposa una grada de
públic formada per dos nivells.

A nivell d’acabats interiors l’edifici es molt auster:
-

Tancaments perimetrals de formigó vist pintat
Paviment de la pista de resines aplicades sobre el paviment de terratzo original
Sostre de la pista acabat amb fusta de pi
Paviment perimetral de la pista de formigó pintat
Bancs de la grada formats amb taulons de fusta
Vestidors i serveis amb paviment de gres antilliscant
Revestiments de dutxes i sanitaris amb peces de gres
Sostre i parets dels vestidors de formigó vist
Portes d’acer pintat amb llana de roca interior i vidre fix superior 3+3
Finestres altes d’alumini anoditzat amb vidres amb càmera 6+10+5
Tancament perimetral superior amb plaques de policarbonat cel·lular de 40mm.

Vista interior del Pavelló

MD 2. CONSIDERACIONS PRÈVIES
L’edifici en el seu disseny i execució es va realitzar seguint la normativa vigent en cadascuna de
les fases. 1995, 2001 i 2004
Normatives posteriors com el Codi Tècnic de la Edificació (CTE 2006) amb totes les disposicions
que recull o el Reglament de Instal·lacions Tèrmiques al Edificis (RITE 2007) son molt més exigents
en quan a requeriments tèrmics, eficiència, etc. que la normativa anterior. Per tant, l’edifici està
exempt del compliment de la normativa actual si bé s’ha tingut en compte en totes les
actuacions previstes en el present projecte.

MD 3. PATOLOGIES I DISFUNCIONS
3.1 Patologies en el Paviment Poliesportiu
Descripció de l’estat actual
El paviment actual està format per un gruix d’uns 2mm de resines aplicades directament sobre
el paviment de terratzo de la pista descoberta original. Aquest paviment presenta problemes
d’adherència als perímetres que fan que s’aixequi en alguns punts. Aquests talls en el paviment
s’han intentat tapar amb cinta però en alguns llocs el gruix de resina s’ha trencat i queda al
descobert el paviment anterior.
A la visita del dia 17 de gener de 2017 es va mesurar la humitat de la solera i es va obtenir un
resultat del 5%. Es molt probable que la resina s’hagi desenganxat del suport per la humitat del
mateix que es massa alta per aquest tipus de paviment esportiu.
A part de les patologies d’adherència, el paviment actual no disposa de cap element
amortidor de l’impacte i es fa molt difícil la practica de l’esport perquè es tracta d’un paviment
massa dur.

Humitat de la solera i Patologies del paviment esportiu

Patologies del paviment esportiu

Compliment de normativa

COMPLIMENT DEL CTE DB-SUA
El paviment actual no compleix la normativa vigent del CTE DB-SUA 1de Seguretat enfront del
risc de caigudes donat que en moltes zones la superfície del paviment està aixecada i presenta
ressalts molt superiors als 4 mm permesos. Aquests ressalts impliquen un risc de caiguda dels
usuaris i un problema de discontinuïtats per a l’accessibilitat de les persones.

COMPLIMENT DELS REQUISITS PER A LES SUPERFÍCIES ESPORTIVES NORMA UNE-EN 14904
El paviment existent no compleix amb els requeriments que marca la normativa referent als
requisits mínims per a les superfícies esportives multi us interior pel que fa a l’absorció dels
impactes i a la planeïtat i regularitat superficial.
El paviment existent te una absorció d’impacte quasi nul·la donat que no disposa de cap
element elàstic.

3.2 Patologies de Seguretat Contra Incendis
Descripció de l’estat actual
En relació a la normativa de protecció contra incendis l’edifici està subjecte al compliment de
la normativa CPI-96 vigent en el moment de redacció del projecte de tancament perimetral de
la pista coberta.
En aquest sentit a la documentació que hem pogut consultar a l’arxiu hi consten un seguit de
comunicacions referents al compliment de la normativa de protecció contra incendis CPI-96
(veure annexes a la memòria):
-

30 d’abril de 2001. Informe DESFAVORABLE de la brigada de Girona de la direcció
general d’Emergències i seguretat civil.

-

10 de Maig de 2001. Projecte d’esmenes redactat pels arquitectes de l’edifici en
resposta als requeriments de la Brigada de Girona de la Direcció General d'Emergències
i Seguretat Civil.

-

28 de Juny de 2001. Informe FAVORABLE de la brigada de Girona de la direcció general
d’Emergències i seguretat civil.

A dia d’avui l’equipament disposa d’informe FAVORABLE de bombers de data 28 de juny de
2001. Tot i això, alguns dels requeriments de l’informe DESFAVORABLE de la brigada de Girona
de la direcció general d’Emergències i seguretat civil , reflectits al projecte d’esmenes, no es
varen dur a terme. Alhora trobem altres mancances que caldria resoldre.
Requeriments que no es van dur a terme
-

L’edifici no disposa del sistema de detecció i alarma que figura en el projecte d’esmenes
de maig de 2001.
Els extintors, des de qualsevol punt d’origen d’evacuació, es troven a una distància
major de 15m.
La senyalització d’emergència és insuficient

Patologies referents a les sortides d’emergència
-

-

Manca de sortida d’emergència grafiada en plànols de projecte. El punt d’inici
d’evacuació des dels vestidors dels àrbitres disposa d’un únic recorregut i fins a la sortida
d’emergència mes propera hi ha una distància de 49,80m.
Hi ha sortides d’emergència que tenen la fulla passiva espatllada.
Hi ha sortides d’emergència que estan bloquejades amb passadors que impossibiliten la
seva obertura amb la barra antipànic.
Hi ha sortides d’emergència que es troben obstaculitzades per equipament i mobiliari
que en tapa l’accés.

Sortides d’emergència obstaculitzades, manca de senyalització i manca de certificats de les cortines

Patologies d’enllumenat d’emergència
El dia 25 de Novembre de 2016 es va fer una inspecció de tot l’enllumenat d’emergència amb
els resultats següents:
-

Alguns llums d’emergència no funcionen
Alguns llums d’emergència no tenen l’autonomia de 1 hora requerida
Els llums d’emergència instal·lats estan coberts amb una xapa perforada plegada que
en disminueix el rendiment de forma molt considerable.
A la zona de la pista no es disposa de cap llum d’emergència de manera que la
il·luminació es insuficient.

Cortines
-

No es disposa de documentació de les cortines instal·lades al perímetre de la pista per
poder verificar que compleixen la normativa. (Clase 1 conforme a la norma UNE-EN
13773:2003 “Textiles y productos textiles. Comportamiento al fuego. Cortinas y cortinajes.
Esquema de clasificación”).

MD 4. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
4.1 Descripció general
El present projecte te per objecte les obres de reforma puntual del pavelló poliesportiu existent..
L’àmbit del projecte a nivell global es la pista poliesportiva i la grada i a nivell puntual el
perímetre de façana per l’interior.
Totes les actuacions van encaminades a resoldre les patologies detectades a l’auditoria
tècnica de Juliol de 2016 i a la millora funcional de l’equipament.
No es modifica el programa funcional actual.

FITXA 03 – QUADRE DE SUPERFÍCIES
SUPERFÍCIE ÚTIL
Accés i circulacions perimetrals
Pista poliesportiva
Grada de públic
Magatzem
Serveis de públic
Bar
Vestidor 1 amb serveis i dutxes
Vestidor 2 amb serveis i dutxes
Vestidor àrbitres
Sala de Calderes
Sala d’instal·lacions exterior

847 m2
1.018 m2
187 m2
45 m2
31 m2
30 m2
44 m2
32 m2
4 m2
10 m2
5 m2

SUPERFÍCIE ÚTIL TOTAL
% de circulacions

2.253 m2
37,5 %

SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA

2.344 m2

4.2 Descripció bàsica de les actuacions previstes
1- Nou paviment poliesportiu
Es planteja la construcció d’un nou paviment esportiu col·locat directament sobre el paviment
existent. El nou paviment esportiu estarà format amb un doble tauler marí amb sabates de
goma i un parquet amb posts multicapa, amb capa d’acabat de 3mm de fusta natural d’auró.
El parquet anirà envernissat de fàbrica i se li donarà una capa de vernís d’acabat un cop fet els
marcatges esportius. Aquest envernissat final es farà amb vernís de poliuretà Bona sportive finish.
El nou paviment esportiu tindrà certificat de compliment de la norma UNE-EN 14904 per
paviments esportius interiors.
El vernís de poliuretà Bona sportive finish tindrà certificat de compliment de la norma UNE-EN
14904 per paviments esportius interiors i homologació FIBA.
El nou paviment esportiu es col·locarà directament sobre el paviment existent, prèvia
regularització del mateix. Aquest fet produeix un canvi de nivell de 6cm. entre la nova pista
poliesportiva i el paviment de formigó perimetral existent. Per salvar aquest desnivell es realitzarà
una rampa perimetral de fusta de 1 metre d’amplada. La rampa quedarà 4cm separada del
paviment de la pista per permetre la dilatació del paviment esportiu. La rampa s’entregarà amb
un perfil d’acer anclat al paviment de formigó existent.
El canvi de nivell del paviment també afecta l’alçada de la primera grada i del graonat central.
Per aquest motiu es farà una intervenció en aquesta primera grada consistent en la formació
d’un nou banc de fusta i la regularització del primer graó. El nou banc tindrà el seient i el frontal
revestit de fusta de manera que aquest segon farà alhora de sòcol longitudinal a tot el front de
la grada.
El nou paviment esportiu es deixarà separat 4cm del frontal de grada i de la rampa perimetral.
L’actuació a la zona de la pista esportiva es completarà amb el marcatges de les àrees de joc
descrites a la documentació gràfica. El marcatge es realitzarà segons normes NIDE i
documentació de projecte. Els colors i altres detalls s’hauran de consensuar amb la DF i la
propietat en una reunió prèvia a la seva execució.
Es realitzaran els ancoratges per a les porteries de futbol sala i per a les xarxes de voleibol. Les
beines d’ancoratge seran d’acer inoxidable i es protegiran amb tapes de la mateixa fusta
d’auró del paviment.

Per a la protecció del nou paviment, que no ha de ser trepitjat amb calçat de carrer, es
col·locaran baranes d’acer inoxidable. Les baranes es col·locaran al frontal de la grada i al
lateral de l’accés al pavelló. Les baranes seran completament desmuntables i aniran fixades a
la solera de formigó existent amb beines d’acer inoxidable encastades a la solera existent.
2- Nova sortida d’emergència
L’actuació de la formació de la nova sortida d’emergència queda fora de l’àmbit d’aquest
projecte. La formació de la nova sortida s’ha plantejat com a treball independent a aquest
projecte.

3- Aïllament de la façana d’acer corten.
En aquests trams de façana es realitzarà un trasdossat interior amb plaques de cartró guix i
aïllament de llana de roca. El conjunt quedarà completament segellat a la coberta superior i a
la fusteria d’alumini inferior. El conjunt està destinat a millorar l’edifici energèticament i a resoldre
el pont tèrmic i l’entrada d’aire exterior que es produeix actualment en aquest punt.

4- Millores en l’accés i sortides d’emergència existents
El projecte contempla el canvi de la porta d’accés actual per una porta d’alumini i vidre per tal
de fer mes visible i mes digne l’accés principal a l’equipament.
També es dotarà la zona d’accés amb una estora per evitar de trepitjar el nou paviment amb el
calçat moll o ple de sorra. L’estorà serà de perfils d’alumini amb acabat tèxtil. Per tal de que
l’estora no sobresurti del paviment existent es farà un rebaix del mateix de manera que l’estora
quedi encastada.
En relació amb les sortides d’emergència existents es canviaran les barres antipànic que no
funcionen, s’eliminaran els passadors que bloquegen les dues sortides d’emergència de la porta
gran d’entrada de vehicles, es traurà l’equipament que obstaculitza les sortides d’emergència.
Es canviarà el vidre trencat de la porta d’accés de camions
5- Millora de les instal·lacions
La millora de les instal·lacions queda fora de l’àmbit d’aquest projecte. L’actuació s’ha
plantejat com a treball independent a aquest projecte.

6- Equipament
A nivell d’equipament es faran les actuacions següents:
-

Es regularà l’alçada de les cistelles de bàsquet existents per adaptar-les a la nova cota
de la pista poliesportiva.

-

Es dotarà l’equipament de pals, xarxa i varetes de voleibol.

-

Es dotarà l’equipament de quatre noves cistelles per a les pistes de minibàsquet dels dos
laterals. Les noves cistelles seran del tipus monotub, elevables al sostre mitjançant
dispositiu elèctric i es fixaran a l’estructura d’acer de la coberta.

-

Es dotaran les 4 noves cistelles de les dues pistes de minibàsquet de sistema per pas de
bàsquet a minibàsquet. El subministra de les cistelles queda fora de l’àmbit d’aquest
projecte.

SEGURETAT

MD5 Prestacions de l’edifici
CTE

REQUISITS BÀSICS DE PROJECTE

Seguretat
estructural

Assegurar
que
l’edifici
té
un
comportament adequat en front a les
accions i influències previsibles a les
que pot estar sotmès durant la seva
construcció i ús previst.

El present projecte no contempla
actuació a l’estructura existent.

Reduir els límits acceptables al risc que
els usuaris de l’edifici pateixin danys
derivats
d’un
incendi
d’origen
accidental.

El projecte contempla les actuacions pertinents
per al compliment de les exigències dels
bombers de Girona i per subsanar les
patologies detectades.
Totes les actuacions descrites en el projecte en
aquesta matèria compleixen amb la normativa
vigent.

Establir regles i procediments que
permetin
complir
les
exigències
bàsiques de seguretat d’utilització i
accessibilitat.

L’edifici existent compleix les exigències de
seguretat d’utilització i d’accessibilitat que li
eren d’aplicació en les diferents fases
d’execució.

(DB SE)

Seguretat en
cas d’incendi
(DB-SI)

Seguretat
d’Utilització
i
Accessibilitat

JUSTIFICACIÓ
cap

(DB SUA)

HABITABILITAT

Totes les actuacions del projecte que afectin a
la seguretat d’utilització i a l’accessibilitat
compleixen amb les exigències bàsiques del
CTE i del Decret 135/1995.
Reduir a límits acceptables el risc que
els usuaris, dins dels edificis i en
condicions
normals
d’utilització,
pateixin molèsties o malalties, així com
el risc que els edificis es deteriorin i que
deteriorin el medi ambient en el seu
entorn immediat.

El present projecte no contempla cap
actuació que modifiqui les condicions de
salubritat actuals.

Protecció
enfront el soroll
(DB HR)

Limitar, dins els edificis i en condicions
normals d’utilització, el risc de molèsties
o malalties que el soroll pot produir als
usuaris.

El present projecte no contempla cap
actuació en matèria de protecció enfront del
soroll. Les actuacions necessàries es deixen per
a una segona fase.

Estalvi
d’Energia

Aconseguir un ús racional de l’energia
necessària per la seva utilització,
reduint a límits sostenibles el seu
consum i aconseguir així mateix que
una part d’aquest consum procedeixi
de fonts d’energia renovable.

El present projecte aborda el punt més crític en
matèria energètica. La resta d’actuacions
necessàries es deixen per a una segona fase.

Salubritat
(DB HS)

(DB HE)

MD6

Fitxes resum

FITXA 04 – RESUM DE LES CARACTERÍSTIQUES ECONÒMIQUES
Obra de reforma
PEM Pressupost d’execució material per capítols
import

%

78.327,75 €

68,00%

TRASDOSSAT INTERIOR DE FAÇANA

7.746,78 €

6,73%

NOU ACCÉS I PORTES D’EMERGÈNCIA EXISTENTS

9.574,12 €

8,31%

17.067,07 €

14,82%

GESTIÓ DE RESIDUS

652,99 €

0,57%

SEGURETAT I SALUT

830,00 €

0,72%

CONTROL DE QUALITAT

985,77 €

0,86%

PEM Pressupost d’execució material

115.184,48€

100,00%

PEM Pressupost d’execució material

115.184,48 €

PAVIMENTS

EQUIPAMENT

13% Despeses Generals
6% Benefici Industrial
PEC Pressupost d’execució per contracte
21% IVA
PEC Pressupost d’execució per contracte amb IVA

14.973,98 €
6.911,07 €
137.069,53 €
28.784,60 €
165.854,13 €

MD7 – Condicions generals i particulars del projecte
6.1

Condicions generals

La present memòria, els plànols i la resta de documentació que composa el projecte, no es
podran modificar sota cap concepte, així com el volum de les obres, considerant que
únicament pot ser modificat total o parcialment sota l’acord exprés d’ambdues parts, propietat
i arquitecte autor del projecte. Els documents formen part de la documentació contractual en
cas de licitació i tenen com a finalitat regular l’execució del contracte fixant-ne els nivells
tècnics i de qualitat exigibles.
El present projecte consta dels següents documents:
MEMÒRIA
PLÀNOLS
PLEC DE CONDICIONS
AMIDAMENTS I PRESSUPOST
DOCUMENTS COMPLEMENTARIS I PROJECTES PARCIALS
Tots aquests documents tindran caràcter contractual, atès que quedaran incorporats al
Contracte i que són d’obligat acompliment, llevat de modificacions degudament autoritzades.
En cas de contradicció entre els Plànols, el pressupost i les Prescripcions Tècniques Particulars,
preval allò descrit en aquestes darreres, de no ser que la Direcció Facultativa opini el contrari. En
cada document, les especificacions literals prevalen sobre les gràfiques i en els plànols, la cota
preval sobre la mida a escala. La DF podrà establir la primacia de validesa de cada document
en cada cas concret.
Durant el transcurs de l'execució del contracte la Direcció Facultativa aportarà segons el seu
criteri els detalls i aclariments que complementin aspectes del projecte. Les ordres i instruccions
de la Direcció facultativa s'incorporen al Projecte com a interpretació, complement o precisió
de les seves determinacions.
Les ofertes econòmiques s’han de presentar amb el mateix ordre de partides i de capítols que
formen el pressupost. Totes les propostes de variant respecte els models de projecte que es
vulguin ofertar han de constar en un annex en què s'especifiqui clarament les característiques
del model prescrit i les del model proposat. Els licitadors estaran obligats a presentar mostres
dels elements ofertats en cas que l'entitat adjudicadora ho estimi necessari per tal de poder
realitzar una valoració objectiva de les diverses ofertes.
Els preus de l'oferta s’especificaran per partida. Tots els preus inclouen el subministrament i la
instal·lació, així com tots els materials auxiliars i ajuts necessaris per a la seva correcta instal·lació
i posada en funcionament.
Caldrà que l'adjudicatari comprovi en obra totes les mides i que les confirmi sempre amb la
direcció facultativa abans d'iniciar qualsevol fabricació i/o comanda. Caldrà confirmar també
amb la DF els colors i acabats de tots els elements abans de procedir a la seva posta en obra.
Prèviament l'adjudicatari haurà de presentar totes aquelles mostres de materials que la DF estimi
necessàries. No es podrà fer cap comanda, acopi de material ni col·locació sense aquesta
validació prèvia per part de la DF.
Caldrà que l’adjudicatari entregui els certificats del fabricant corresponents de cadascun dels
elements subministrats on figuraran les característiques i els m2 del material subministrat.

L’entitat executora de les obres haurà d’avisar del començament de les mateixes i amb el
temps suficient als tècnics competents directors, a fi de que donin la seva conformitat. Cas
contrari, recaurà sobre ell tota la responsabilitat que pogués produir-se.
En la realització del present projecte regirà el plec de Condicions de l’Edificació, realitzat i
aprovat pel Consell Superior dels Col·legis d’Arquitectes d’Espanya, així com tota la normativa
vigent que afecti aquest projecte.
Serà perceptiu el vist i plau de la direcció facultativa de les obres del contracte o contractes
que celebrin propietat i contractista de les mateixes, així com l’expedició de la direcció
facultativa del Certificat final de les obres, per poder ocupar o utilitzar l’edificació.
S’exigirà que l’empresa constructora que resulti executaria de l’execució de les obres estigui
especialitzada en aquest tipus d’obres, cosa que haurà d’acreditar mitjançant la presentació
de la documentació que demostri que les últimes obres realitzades d’aquest tipus o similars, així
com qualsevol altra documentació d’homologació que li sigui requerida.
6.2

Condicions particulars

El present projecte dona resposta a les patologies i disfuncions més urgents reflectides a
l’auditoria tècnica presentada a l’Ajuntament pel mateix redactor el Juliol de 2016. Sobre la
resta de patologies s’haurà d’actuar en successives fases d’obra.
Per tot plegat, s’hauran de redactar un o varis projectes que abordin la reforma del conjunt de
l’edifici, reparant les deficiències detectades i millorant-ne les condicions de ús.

Barcelona, Abril de 2017

JORDI CARRERAS GÜELL | ARQUITECTE

MC

MEMÒRIA CONSTRUCTIVA

MC 0- Enderrocs, serveis afectats i replanteig
Previ a l’inici dels treballs, es realitzarà la senyalització i el vallat de l’obra i es disposaran les
mesures prèvies en matèria de seguretat i salut, s’adequaran els accessos a l’edifici i es
prepararan les superfícies exteriors corresponents per càrrega i descàrrega, dipòsit de materials,
etc.
0.01

Enderrocs

Les actuacions que es preveuen realitzar s’han indicat en un plànol específic d’enderrocs.
L’anàlisi de les possibilitats de reutilització de materials provinents dels enderrocs consten en
l’Annex AN.gr de Gestió de Residus.
*Veure Plànol ENDERROCS
1- Paviment existent
El paviment existent presenta zones de la seva superfície que estan desenganxades del suport.
Aquestes zones s’han anat trencant i la propietat les ha enganxat amb cinta americana.
Abans de la col·locació del nou paviment cal fer un sanejament i enretirada de totes les zones
que estiguin desenganxades del suport. També es farà una regularització de tot el paviment per
deixar la superfície sense rugositats ni ressalts.
2- Rampa perimetral
Es realitzarà un tall a la solera existent de 20x7cm per a encastar el perfil de remat de la nova
rampa perimetral.
*Veure Plànol DETALLS
3- Canvi a l’accés principal
Gruix total de l’enderroc de 6cm
Es repicarà el paviment de formigó existent per fer un rebaix de 5cm per allotjar el perfil inferior
de la porta i la nova catifa.
La superfície es deixarà tan plana com es pugui però amb rugositat per adherència de la capa
de regularització superior.
5- Desmuntatge de fusteries existents
Desmuntatge de porta doble d’acer de la zona d’accés principal actual

0.02

Serveis afectats

El projecte no preveu l’afectació de serveis públics.

0.03

Replanteig

Per al nou paviment esportiu l’inici de replanteig serà el centre de la pista actual per tal de que
la posició de les cistelles de bàsquet existents, que s’han de mantenir, coincideixi amb el centre
de la nova pista poliesportiva.
* Veure Plànols PLANTA

Nivells
La cota de paviment acabat de la pista poliesportiva serà 6cm major de la cota de la pista
existent.
El nou paviment esportiu s’adaptarà als pendents de la pista existent de manera que la
diferencia de cota sempre serà de 6cm.
Es modificarà el banc i l’escaló central de la primera grada per tal d’adaptar-los al nou nivell
de la pista.
* Veure Plànol DETALLS

MC 1- Paviments
1.01

Nou paviment esportiu

Abans de la col·locació del paviment es regularitzarà la superfície segons descripció del capítol
d’enderrocs.
Paviment esportiu de dobler tauler amb sabates i acabat de parquet laminat de fusta natural
d’auró. Alçada total de construcció de 60mm amb el sistema constructiu següent:
1- Làmina de PVC col·locada sobre el paviment existent.
2- Làmina de polietilè expandit no reticulat FONPEX, de 3 mm de gruix col·locada sobre la
làmina de PVC.
3- Sabatilles elàstiques còniques de goma de 20mm, fixades al primer tauler amb la
quantitat de 11 unitats per metre quadrat.
4- Tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 3(marí), de 12 mm de gruix, per a
ambient exterior segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0. Amb mides 250x125cm.
col·locat sobreposat a les làmines PVC i Fonpex. Els taulers tindran una dilatació de 1cm
entre ells.
5- Tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 3(marí), de 12 mm de gruix, per a
ambient exterior segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0. Amb mides 250x125cm.
col·locat encolat i clavat a 45º sobre el tauler marí anterior. Tauler cargolat amb cargols
de 25mm a l’ordre de 48uts per tauler. Els taulers tindran una dilatació de 1cm entre ells.
6- Parquet de posts multicapa, amb capa d’acabat de gruix 3,0mm, de fusta d’auró
superior envernissat a fàbrica, de llargària > a 1900mm, d’amplària 180 a 200mm, i de
gruix total 14mm, amb 3 llistons per post, amb unió encadellada, clavat mecànicament
amb claus de puntes T sobre tauler marí.
El nou paviment es col·locarà, prèvia regularització, directament sobre la pista existent. El nou
paviment s’adaptarà als pendents de la pista existent de manera que a tot el perímetre es
tingui un desnivell constant de 6cm entre el paviment existent i el nou paviment.
La primera capa de tauler marí es col·locarà recolzat sobre el paviment existent amb sabatilles
còniques de goma a l’ordre de 11 unitats cada metre quadrat. Els taulers es col·locaran a
trencajunts en el sentit de la pista poliesportiva. La segona capa de tauler marí es col·locarà
també a trencajunts girada 45º respecte la capa anterior. La segona capa anirà encolada i
clavada a la capa inferior.
Finalment es col·locarà el parquet en el sentit longitudinal de la pista fixat mecànicament a les
dues capes de tauler marí.

Els posts de parquet es col·locaran en el sentit longitudinal de la pista a trencajunts, amb una
separació mínima entre junts de 30 cm, o el doble del ample del post.
Es deixaran junts d’expansió paral·lels a la direcció del post en nombre suficient.
El paviment es separarà 4cm de qualsevol parament o element per permetre la seva expansió.
El parquet serà de fusta natural d’auró i vindrà envernissat de taller. El parquet serà provinent de
la mateixa partida de fabricació i tindrà característiques uniformes.
Abans de fer el marcatge de pista es farà un vibrat al paviment per obrir el poro. Un cop fets els
marcatges de la pista s’envernissarà el conjunt amb una capa de vernís de poliuretà de dos
components Bona sportive finish. El vernís tindrà certificat de compliment de la norma UNE-EN
14904 per paviments esportius interiors i homologació FIBA
CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ DEL PARKET
La col·locació s'ha de realitzar a temperatura ambient, entre 10°C i 30°C.
Les condicions del local per a la col·locació del parquet han de ser:
Humitat relativa de l'aire: < 60%
Humitat del suport : <= 2,5%
El suport ha de ser net i ha de complir les condicions de planor i de nivell que s'exigeixen al
paviment acabat.
Si els disseny de l'encaix encadellat del post no està garantit pel fabricant per a fer unions sense
encolar, cal que aquestes unions s'encolin.
La cola s'ha d'estendre únicament a una de les cares, sense omplir la ranura.
L'adhesiu ha de ser de classe D2 segons UNE-EN 204.
CERTIFICATS
El paviment complirà amb la norma UNE-EN 14904 per paviments esportius interiors. A l’inici
d’obra s’aportarà certificat conforme el sistema proposat compleix la normativa. Al final de la
obra s’aportarà certificat de compliment de la normativa del paviment col·locat.
S’aportaran certificats també del subministra dels materials, taulers i parquet, on figuraran les
característiques i els m2 del material subministrat.
Abans de la col·locació del paviment es portaran mostres del material a col·locar per a la seva
validació. No es podrà fer cap comanda, acopi de material ni col·locació sense aquesta
validació prèvia per part de la DF.
Tot segons plànols de projecte i/o detalls d’obra.
* Veure Plànol PLANTA i DETALLS
1.02

Rampa perimetral

Abans de la formació de la rampa es verificarà la planeïtat del paviment i es regularitzarà la
superfície de manera que no hi hagi ressalts ni elements solts. També es realitzarà el rebaix del
paviment existent per tal d’allotjar la peça especial de remat.
Rampa amb posts de fusta natural d’auró amb una alçada que anirà del regruix del nou
paviment (6cm) a la cota de paviment acabat existent. La rampa estarà formada amb els
elements següents:
1- Làmina de PVC col·locada sobre el paviment existent.
2- Làmina de polietilè expandit no reticulat FONPEX, de 3 mm de gruix col·locada sobre la
làmina de PVC.

3- Rastrells longitudinals de fusta de pi cuperitzat de 40x35mm de secció treballat a taller
en forma de cunya col·locats longitudinalment al sentit del pendent cada 33cm (tres
rastrells per metre lineal) i fixats mecànicament al paviment de formigó existent.
4- Rastrell transversal de fusta de pi cuperitzat de 40x25mm de secció per límit de tarima
col·locat en sentit transversal al pendent de la rampa i fixat mecànicament a la part
superior dels rastrells longitudinals.
5- Parquet de posts multicapa, amb capa d’acabat de gruix 3,0mm, de fusta d’auró
superior envernissat a fàbrica, de llargària > a 1900mm, d’amplària 180 a 200mm, i de
gruix total 14mm, amb 3 llistons per post, amb unió encadellada, fixat mecànicament als
rastrells longitudinals.
6- Peça especial de remat encastada al paviment existent formada amb xapa d’acer de
5mm doblegada segons detalls de projecte. El perfil portarà gafes per a la seva fixació i
quedarà massissat per la part inferior amb morter.
7- Envernissat amb vernís de poliuretà de dos components Bona Trafficc Anti Slip especial
per a superfícies amb requeriments antilliscant.
8- Pletina de transició i dilatació de paviment esportiu a rampa de xapa galvanitzada de
80x1,5mm amb perforacions de ventilació fixada mecànicament als rastrells transversals.
Tot segons plànols de projecte i/o detalls d’obra.
* Veure Plànol PLANTA i DETALLS

1.03

Regularització de grada

En primer lloc es procedirà al desmuntatge dels taulons de fusta existents de tot el frontal de la
primera grada. El material es desmuntarà i s’acopiarà per a reutilitzar-lo per a la formació del
nou banc.
El nou banc de la grada tindrà unes mides de 45cm d’amplada, 43- 45cm d’alçada des de la
cota del nou paviment, 10cm d’alçada des del paviment acabat de la primera grada. El banc
estarà format per dues unitats de 22,5 metres de llarg separades per l’escala central.
El nou banc es construirà segona plànols de projecte amb taulons de fusta natural d’iroko,
iguals als del banc de grada existent. Per a la seva col·locació es farà un rastrellat longitudinal i
transversal amb rastrells de fusta de pi cuperitzat. El rastrellat es farà al seient i al frontal de
grada que també anirà aplacat amb taulons de fusta natural d’iroko. El revestiment del frontal
de grada actuarà d’acabat però també de sòcol longitudinal del paviment esportiu de fusta.
El conjunt de taulons de fusta formarà el seient de la grada, el frontal de la pista, el frontal de
l’interior de la grada i els dos laterals de les escales. També es revestirà de fusta el primer graó
central per tal de regularitzar-ne l’alçada.
Els taulons del revestiment vertical portaran un fresat longitudinal superior de 5mm per remarcar
la horitzontalitat.
El revestiment vertical del front de grada es deixarà separat del paviment esportiu de fusta per
permetre la ventilació i dilatació del mateix.
Els taulons existents es poliran. El conjunt s’acabarà envernissat.
Es pintarà el paviment, el frontal, la rampa i els escalons de formigó de la garda. Color a decidir
per la DF.
Tot segons plànols de projecte i/o detalls d’obra.
* Veure Plànol DETALLS

MC 2- Nova sortida d’emergència
L’actuació de la formació de la nova sortida d’emergència queda fora de l’àmbit d’aquest
projecte. La formació de la nova sortida s’ha plantejat com a treball independent a aquest
projecte.
MC 3- Aïllament de façana d’acer corten
A nivell dels tancaments l’edifici presenta moltes deficiències perquè no disposa d’aïllament
tèrmic en la majoria dels tancaments. La manca d’aïllament en els tancaments provoca un
increment de la demanda de calefacció i de refrigeració de manera que la major part de les
emissions de CO2 són causades per aquests dos aspectes. En aquest projecte s’afronta una
part d’aquestes deficiències quedant l’aïllament de la resta de tancaments per a una segona
fase.
Les façanes del cos baix de vestidors que dona front al carrer de Santa Margarida, està format
únicament per una subestructura de suport i un acabat de 2mm de xapa d’acer corten. No
disposa de full interior estanc a l’aire ni tampoc d’aïllament tèrmic. La única capa de la façana
es la capa d’acabat. Això provoca entrada d’aire de l’exterior i una pèrdua considerable de
calor a l’hivern i molta escalfor a l’estiu.

Aspecte de la façana d’acer corten que cal aïllar.

Per resoldre la manca d’estanqueïtat i la manca d’aïllament, el projecte planteja un trasdossat
interior amb plaques de cartró guix.
El trasdossat estarà format amb les capes següents:
1- Subestructura amb perfils d'acer galvanitzat 40x40x2 i 40x60x2mm soldats a l’estructura
existent segons detalls de projecte.
2- Trasdossat de cartró guix amb un gruix total de 77mm format per estructura autoportant
arriostrada normal amb perfils d’acer galvanitzat de 62mm amb placa hidròfuga de
cartró guix de 15mm.
3- Aristat final de placa a l’entrega amb la fusteria d’alumini existent.
4- Cel ras exterior format per estructura autoportant arriostrada normal amb perfils d’acer
galvanitzat de 62mm amb placa hidròfuga de cartró guix de 15mm.
5- Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg / m3, de 50 mm
de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,036 W / mK i resistència tèrmica> = 1,389
m2.K / W. Col·locada a l’interior de l’envà i del sostre i fixada mecànicament.

Acabat de trasdossat i cel ras de cartró guix pintat amb pintura plàstica amb acabat llis amb
una capa segelladora i dues d’acabat. Colors a decidir per la DF.
Abans de la posta en obra del trasdossat caldrà desmuntar el cablejat elèctric, les caixes
d’empalmament i altres elements que passin fixats al parament que cal trasdossar. Un cop
acabat el trasdossat el mateix cablejat i caixes d’empalmament es fixarà sobre la placa de
cartró guix.

Zona que cal trasdossar i cablejat elèctric a desplaçar i fixar de nou.

S’inclou la formació d’un registre per la caixa d’empalmament que hi ha al lateral dret del bar.

Tot segons plànols de projecte i/o detalls d’obra.
* Veure Plànol TRASDOSSAT FAÇANA

MC 4- Millores en l’accés principal i sortides d’emergència
A l’accés principal es millorarà la porta d’entrada i es col·locarà una estora per neteja del
calçat de carrer. En general es farà també una revisió de les portes de sortida d’emergència

Àmbit de l’actuació

4.01

Fusteries i ferratges

Fusteria exterior d’alumini amb trencament de pont tèrmic, practicable formada per una doble
porta i un fix lateral de dimensions totals 250x210cm. segons documentació gràfica de
projecte, sistema Porta Millenium Plus 70RPT "CORTIZO SISTEMAS" o equivalent, i amb bastiment
de base, compost per perfils tsac d'aliatge d'alumini 6063 amb tractament tèrmic T-5.
Marc i fulla tenen una secció de 70 mm. amb un gruix mitjà dels perfils d'alumini de 2.0 mm, i
una capacitat màxima de vidre de 62 mm. El full i el marc són coplanaris.
Les frontisses mecàniques de dos o tres pales suporten fins a 220 Kg. de pes màxim per fulla i
120kg en el cas de frontisses ocultes. La resistència a l'impacte de cos tou és de Classe 5 segons
norma UNE. juntes d'envidrament de EPDM d'alta qualitat subministrades per PERPOL, cargols
d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i utillatges de mecanitzat homologats.
Els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de pont tèrmic obtinguda per inserció de
varetes aïllants de poliamida 6.6 de 24 mm. de profunditat reforçades amb un 25% de fibra de
vidre. Estanqueïtat per un sistema de triple junta d'EPDM.
Inclou p/p de gafes de fixació, segellat perimetral de junts per mitjà d'un cordó de silicona
neutra i ajustament final en obra. Perfilaria, juntes i ferramentes amb certificació de marcatge
CE segons UNE-EN 14351-1 d'obligat compliment per la Comissió Europea. Elaborada en taller.
Segons UNE-EN 12210. Totalment muntada i provada.
Inclou perfil inferior encastat en paviment per a millora de l’estanqueïtat del conjunt.
Acabat superficial anoditzat color a decidir per la DF. efectuat en un cicle complet que
comprèn les operacions de desgreixatge, rentat, oxidació anòdica, acolorit i segellat. El gruix i
qualitat de la capa anòdica està garantida pel segell EWAA-EURAS amb un valor mínim classe
15 micres.
Premarc a base de tub d’acer galvanitzat de 40x40mm.

Inclou: Col·locació del premarc. Tiradors d’acer inoxidable. Col·locació de la fusteria.
Mecanitzat per embotir la molla tancaportes. Ajust final de la fulla. Segellat de juntes
perimetrals. Realització de proves de servei.
Vidre doble laminar amb cambra d’aire intermèdia SGG CLIMALIT PLUS XN F2 44.1 (16air) 44.1
Nivell de seguretat Us: 2B2/2B2SGG CLIMALIT PLUS XN F2 44.1 (16air) 44.1 Capa d'aïllament
tèrmic PLANITHERM XN a la cara 2. Factor solar g:0,58 - coeficient de sombra:0,66 i Ug: 1,3
W/(m2.K)
Ferratges- GRUP 2 per a portes d’alumini. Inclou:
Es col·locaran els ferratges de la casa TESA – ASSA ABLOY següents:
Pany de seguretat per perfils metàl·lics sèrie 2230.
Molla tancaportes ocult sèrie DC840.
Guia lliscant 1 fulla, per tancaportes ocult sense retenció. (És vàlida per a models DC840 I
DC860)
Mòdul retenidor, per tancaportes DC135 i guies G193, G195 i G893.
Cilindre sistema TD5 de perfil europeu doble.
Mastrejat de claus iguals, Sistema TD5.
Tot segons plànols de projecte, fitxes tècniques i/o detalls d’obra.
* Veure plànol de FUSTERIES
* Veure Fitxes de fusteria i dels ferratges a ANNEXOS A LA MEMÒRIA

4.02 Formació de contorn d’obertura
Per tal de significar el punt de l’accés es realitzarà un contorn de 40cm de gruix format amb
perfilaria de planxa d’acer galvanitzat de 70mm, canals de 70mm d’amplària i dues plaques de
guix laminat. L’element formarà un marc de contorn intern de la porta.
Al cel ras que forma el caixó es col·locarà un tira led encastada de la casa Lledó model ODL167 Flat. També s’integrarà un llum d’emergència encastat a la placa de guix laminat.
L’element es pintarà, color a decidir.
4.03

Estora

Per a la col·locació de la nova estora es farà un rebaix en el paviment existent de 60mm tal
com es descriu al capítol d’enderrocs.
La superfície per assentar la nova estora ha de ser completament plana, per aquest motiu es
farà un recrescut de morter de 35-40mm.
El recrescut s’aprofitarà per fixar el marc perimetral de l’estora format amb un perfil L d’alumini
de 25mm.
Estora de 250x200 cm. formada per perfils d'alumini ensamblables de 25 a 35 mm d'amplària i 22
mm d'alçària, amb acabat tèxtil, instal·lat encastat al paviment, casa EMCO model Diplomat
522R o equivalent, color a decidir per la DF. Col·locada amb marc perimetral en L de 25mm
d’alumini.

Estora Emco Diplomat 522R

4.04

Sortides d’emergència

En general es revisaran totes les portes de sortida d’emergència i es faran les següents
actuacions:
4.05

Canvi de les barres antipànic que no funcionin
Canvi del perfil inferior d’alumini i les escombretes per millora de l’estanqueïtat
Eliminació dels passadors que bloquegen les dues sortides d’emergència de la porta
gran d’entrada de vehicles.
Enretirada del mobiliari i equipament ubicat davant les sortides d’emergència
Canvi de vidre trencat
Es canviarà el vidre trencat de la porta d’accés de vehicles.

Porta d’entrada de vehicles

MC 5- Millora de les instal·lacions
La millora de les instal·lacions queda fora de l’àmbit d’aquest projecte. L’actuació s’ha
plantejat com a treball independent a aquest projecte.
MC 6- Equipament
Es planteja l’equipament següent:
Marcatges
Realització del marcatge de la pista en sentit longitudinal, segons normes NIDE i documentació
de projecte. Colors a decidir per la DF. Es marcaran:
-

Pista de Futbol Sala de mides 20x40m amb marcatges també de Handbol
Pista de Bàsquet de mides 28x15m amb línies de triple de 6,25 i 6,75
Pista de Voleibol de mides 18x9m

Realització del marcatge de la pista en sentit transversal, segons normes NIDE i documentació
de projecte. Colors a decidir per la DF. Es marcaran:
-

Tres pistes de minibàsquet de mides iguals a les actuals de 13x21,6m (proporcional de
12x20)

Ancoratges
Formació d'ancoratge + tapa en pista poliesportiva de diàmetre segons aparell a col·locar.
Beines d’ancoratge d’acer inoxidable encastades al paviment de formigó existent. Tapes del
mateix paviment de la pista. Tot segons detalls i indicacions de projecte. Es faran els anclatges
següents:
-

Ancoratge de les porteries de Futbol Sala
Ancoratge de la xarxa de Voleibol
Ancoratge per les cistelles de la pista central de minibàsquet

Baranes de protecció
Barana de protecció perimetral construïda amb acer inoxidable AISI 304 amb tub rodó de
50mm de diàmetre amb acabat polit. Muntants verticals cada 2,5m. Unions en forma de T
d’alumini. Alçada total de la barana de 1,00m.
El suport de la barana es realitza mitjançant beines d’ancoratge d’acer inoxidable que es
deixaran encastades a la solera de formigó existent. En el cas de la barana del frontal de grada
els muntants caldrà que siguin més alts per tal de poder passar el gruix del nou paviment de
fusta. Inclou dos accessos. La barana es totalment desmuntable.

Equipament esportiu
Regulació d’alçada de cistelles de bàsquet existent per adaptar-les a la nova posició del
paviment de la pista. Es considera totalment regulada, inclòs medis auxiliars de regulació, i petit
material no detallat.
Joc de pals, xarxa i varetes de voleibol. Inclou pals metàl·lics de 90mm de diàmetre
traslladables i regulables en alçada amb tensor de manivela, ancoratges d’acer inoxidable i
tapa. Xarxa confeccionada amb trena de poliamida de 3mm i malla 100x100mm amb cable
d’acer plastificat de 6mm i mides 9,5x1 m. Joc de varetes per delimitació del camp de joc en
fibra de vidre de 2 colors. Es considera totalment col·locat, acabat i regulat, inclòs medis
auxiliars de muntatge, i petit material no detallat.
Subministra i col·locació d’acoplament per pas de bàsquet a minibàsquet mitjançant bareta
roscada i manivela de maniobra.
Subministra de porta rotllos adaptat al protector Gerflor Taraflex Model Bateco. Permet
desenrotllar, enrotllar, aixecar i emmagatzemar els rotllos.

Porta rotllos adaptat a Bateco

Equipament com a millora de la instal·lació
1- Subministra de protector de pista de vinil pur 100% de 1,5mm de gruix total i 5,04Kg/m2
de la casa Gerflor Taraflex Model Bateco. Subministrat en rollos de 1,5mm de gruix 1,5
metres d’amplada i 30 metres de llargada. Resistència a la abrasió grup A. Color Negre.

Protector Bateco

2- Marcatge de pista de Voleibol transversal
3- Ancoratge de xarxa de Voleibol transversal
Barcelona, Abril de 2017
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MN. NORMATIVA

Normativa tècnica general d’Edificació

Aspectes generals
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE
Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art.
105 i la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013)
Código Técnico de la Edificación, CTE
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE
23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en
matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10), la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) i la Orden FOM/
1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)
Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción
RD 1630/1992 modificat pel RD 1328/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes)
Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación
D 462/1971 (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 9/6/1971 (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 462/1971 (BOE: 24/3/71)

REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ

Ús de l’edifici
Habitatge
Llei de l'habitatge
Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008)
Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat
D 141/2012 (DOGC 2/11/2012). Incorpora condicions d’accessibilitat per als edificis d’habitatge, tant elements comuns com a
l’interior de l’habitatge.
Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels habitatges
D 282/91 (DOGC:15/01/92) Requisits documentals per iniciar les obres.

Llocs de treball
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo
RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad y Higiene en el
trabajo”. (O. 09/03/1971)
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a campos
electromagnéticos
RD 299/2016, de 22 de julio (BOE: 29/7/2016)

Altres usos
Segons reglamentacions específiques

Accessibilitat
Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los
espacios públicos urbanizados y edificaciones
RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo de la LIONDAU, Ley de Igualdad de oportunidades y no discriminación y acceso
universal.
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA
CTE DB Document Bàsic SUA Seguretat d’utilització i accessibilitat
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Llei d’accessibilitat
Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014)
Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91
D 135/95 (DOGC 24/3/95)

Seguretat estructural
CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE
CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul
CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions

Seguretat en cas d’incendi
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI
CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)
Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10), entra en vigor 10.05.10.
Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 26/10/2012)
Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 (només per projectes a Barcelona)

Seguretat d’utilització i accessibilitat
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA
CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat
SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes
SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades
SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament”
SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació
SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament
SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment
SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp
SUA-9 Accessibilitat
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions

Salubritat
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Salubritat, HS
CTE DB HS Document Bàsic Salubritat
HS 1 Protecció enfront de la humitat
HS 2 Recollida i evacuació de residus
HS 3 Qualitat de l’aire interior
HS 4 Subministrament d’aigua
HS 5 Evacuació d’aigües

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

Protecció enfront del soroll
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR
CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Ley del ruido
Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003)
Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas
RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007)
Llei de protecció contra la contaminació acústica
Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)
Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica
Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009)
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

Ordenances municipals

Estalvi d’energia
CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE
CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia
HE-0 Limitació del consum energètic
HE-1 Limitació de la demanda energètica
HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques
HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació
HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària
HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb
correcció d'errades (BOE 08/11/2013)
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI

Sistemes estructurals
CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul
CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació
CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments
CTE DB SE A Document Bàsic Acer
CTE DB SE M Document Bàsic Fusta
CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica
CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación
RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02)
EHE-08 Instrucción de hormigón estructural
RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008)
Instrucció d'Acer Estructural EAE
RD 751/2011 (BOE 23/6/2011)
El RD especifica que el seu àmbit d'aplicació és per a totes les estructures i elements d'acer estructural, tant d'edificació com d'enginyeria civil i
que en obres d'edificació es pot fer servir indistintament aquesta Instrucció i el DB SE-A Acer del Codi Tècnic de l'Edificació.
NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis
d’habitatges
O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94)

Sistemes constructius
CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat
CTE DB HR Protecció davant del soroll
CTE DB HE 1 Limitació de la demanda energètica
CTE DB SE AE Accions en l’edificació
CTE DB SE F Fàbrica i altres
CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F
CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91
D 135/95 (DOGC: 24/3/95)
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis
Instal·lacions d’ascensors
Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad de ascensores
RD 203/2016 (BOE: 25/5/2016)
Reglamento de aparatos elevadores
O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d’errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73; 12/11/75; 10/8/76; 13/3/81; 21/4/81;
25/11/81)
Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias
RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l’aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 7/2/90). Derogat pel RD 1314/1997,
excepte els articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23.
Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevación y manutención,
RD 88/2013 (BOE 22/2/2013)
Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 y aprobación de prescripciones técnicas
derogada pel RD 1314/1997 llevat dels articles que remeten als articles vigents del reglament anteriorment esmentats
Resolución 27/04/92 (BOE: 15/05/92)
Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las inspecciones periódicas
O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81)
Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas
Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) correcció d’errors (BOE: 23/5/97)
Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso
Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98)
Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes
RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005)
Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines
RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08)
Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i inspecció periòdica
Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87)
Plataformes elevadores verticals per a ús de persones amb mobilitat reduïda.
Instrucció 6/2006
Aplicació a Catalunya del Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova la Instrucció tècnica complementària AEM 1
“Ascensors” del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, aprovat pel RD 2291/1985, de 8 de novembre
Ordre EMO/254/2013 (DOGC 23/10/2013)

Instal·lacions de recollida i evacuació de residus
CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Ordenances municipals

Instal·lacions d’aigua
CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
CTE DB HE 4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
Criterios sanitarios del agua de consumo humano
RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) i RD 314/2016 (BOE 30/7/2016)
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003)
Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries
RD 2060/2008 (BOE 05/02/2009)
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)
Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis
públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de
Catalunya)
D 202/98 (DOGC 06/08/98)
Ordenances municipals

Instal·lacions d’evacuació
CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)

Ordenances municipals

Instal·lacions tèrmiques
CTE DB HE 2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (remet al RITE)
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb
correcció d'errades (BOE 08/11/2013)
RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios
RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors correccions d’errades i modificacions
Requisits de disseny ecològic aplicables als productes que utilitzen energia
RD 1369/2007 (BOE 23.10.2007)
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003)
Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries
RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009)
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)

Instal·lacions de ventilació
CTE DB HS 3 Calidad del aire interior
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios
RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008)
CTE DB SI 3.7 Control de humos
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)

Instal·lacions de combustibles
Gas natural i GLP
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias.
ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos
ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para uso propio
ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos
RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006)
Reglamento general del servicio público de gases combustibles
D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es
disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas
complementarias”, aprovat pel RD 919/2006
Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones
O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es
disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas
complementarias”, aprovat pel RD 919/2006

Gas-oil
Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio"
RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999)

Instal·lacions d’electricitat
REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias
RD 842/2002 (BOE 18/09/02)
Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos
eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del
mismo.
RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014)
CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía
eléctrica
RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques
Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas
complementarias, ITC-LAT 01 a 09
RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008). En vigor a partir del 19.03.2008.
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación
RD 3275/1982 (BOE: 1/12/82) correcció d’errors (BOE: 18/1/83)
Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación
Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84)
Connexió d’instal·lacions fotovoltaiques a la xarxa de baixa tensió
RD 1663/2000, de 29 de setembre (BOE: 30.09.00)
Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica
D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02)
Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç
Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007)
Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges
Instrucció 9/2004, de 10 de maig, Direcció General de Seguretat industrial
Es fixa un termini provisional per a la inscripció de les instal·lacions d’energia elèctrica de baixa extensió ja existents, sotmeses al
règim d’inspecció periòdica.

Instrucció 10/2005, de 16 de desembre de la Direcció General d’Energia i Mines
Es prorroguen els terminis establerts a la Instrucció 10/2005, de 16 de desembre, relativa a la inscripció de les instal·lacions
d’energia elèctrica de baixa extensió ja existents, sotmeses al règim d’inspecció periòdica
Instrucció 3/2010, de 16 de desembre de la Direcció General d’Energia i Mines
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques
Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988)

Instal·lacions d’il·luminació
CTE DB HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb
correcció d'errades (BOE 08/11/2013)
CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència
RD 842/2002 (BOE 18/09/02)
Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn
Llei 6/2001 (DOGC 12/6/2001) i les seves modificació

Instal·lacions de telecomunicacions
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación
RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98); modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005); modificació Ley 38/99 (BOE 6/11/99).
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en
el interior de las edificaciones
RD 346/2011 (BOE 1/04/2011)
Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento reguladors de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones
para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y
sistemas de telecomunicaciones, aprobado por el real decreto 401/2003.
Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27.06.2003)
Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su adecuación para la recepción
de TDT y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el
interior de los edificios
Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006)

Instal·lacions de protecció contra incendis
RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios
RD 1942/93 (BOE 14/12/93), modificacions per O. 16.04.98 (BOE 28.04.98)
Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus apéndices
O 16.04.98 (BOE: 20.04.98)
CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)

Instal·lacions de protecció al llamp
CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

Certificació energètica dels edificis
Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios
Real Decreto 235/2013 (BOE 13/4/2013)

Control de qualitat
Marc general
Código Técnico de la Edificación, CTE
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb
correcció d'errades (BOE 08/11/2013)
EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control
RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)
Control de qualitat en l'edificació d’habitatges
D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94)

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu)
Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción
RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995.
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de
resistencia frente al fuego
RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) i modificació per RD 110/2008 (BOE: 12.02.2008)
Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados
R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix l’EHE-08.
RC-92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos
O 18/12/1992 (BOE: 26/12/92)
UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó
O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85)
RC-16 Instrucción para la recepción de cementos
RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016)
Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació
R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98)

Gestió de residus de construcció i enderrocs
Text refós de la Llei reguladora dels residus
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009)
Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición
RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008)
Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.
D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010)
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos
O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002)
Residuos y suelos contaminados
Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011)

Llibre de l’edifici
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE
Llei 38/1999 (BOE 06/11/99); Modificació: Llei 52/2002,(BOE 31/12/02); Modificació pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art. 105
Código Técnico de la Edificación, CTE
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Llibre de l'edifici per edificis d’habitatge
D 67/2015 (DOGC 7/8/2015)

ANNEX 1
FITXES DE PRODUCTES

SistemaPuertaMillenniumPlusconRPT
Sistema de puerta peatonal coplanaria de líneas rectas de
70 mm con Rotura de Puente Térmico para locales
comerciales y edificios.
Con un valor de transmitancia de puerta desde 0.9 W/m²K,
alcanza unas prestaciones térmicas inmejorables y su
gran capacidad de acristalamiento de 54 mm. permite
garantizar un aislamiento acústico máximo.
Posibilidad de bisagras de alta resistencia (de aplacar o
a canal reforzadas) capaces de soportar hasta 220 Kg. de
peso por hoja.
Posibilidad de bisagras ocultas con dimensiones y pesos
máximos por hoja de 2.700 mm. de altura, 1.500 mm. de
ancho y 120 Kg. y con apertura máxima de hoja de 100º.
Presenta soluciones de remate a suelo y encuentros
compatibles con nuestros sistemas actuales.
Válido para configuración de salida de emergencia con
dispositivos antipánico según normas EN 179 y EN 1125.
Existe la opción de incorporar un automatismo para su
motorización que permita aperturas automáticas abatibles.

Aeropuerto del Prat . Barcelona

Sistema Puerta Millennium Plus con RPT
Categorías alcanzadas en banco de ensayos

Transmitancia
Uw desde 0,9 (W/m2K)

Permeabilidad al aire(UNE-EN 12207:2000): Clase 4
Estanqueidad al agua(UNE-EN 12208:2000): Clase 6A

Consultar tipología, dimensión y vidrio

CTE- Apto para zonas climáticas*:

α

A B C D E

Resistencia al viento (UNE-EN 12210:2000): Clase C4
Ensayo de referencia puerta 1,20 x 2,30 m. 1 hoja.

*En función de la transmitancia del vidrio

Resistencia al impacto de cuerpo blando
Aislamiento acústico

Ensayo realizado según norma UNE-EN 13049:2003

Máximo acristalamiento: 54 mm.
Máximo aislamiento acústico Rw=38 dB

CLASE 5 (máx)
Ensayo de referencia puerta 1,80 x 2,20 m. 2 hojas. Vidrio laminar 3+3

Resistencia a aperturas y cierres repetidos
Ensayo realizado según norma UNE-EN 1191:2000
500.000 ciclos
Ensayo de referencia puerta 0,935 x 2,10 m. 1 hoja

Acabados
Posibilidad bicolor
Lacado colores (RAL, moteados y rugosos)
Lacado imitación madera
Lacado antibacteriano
Anodizado

Secciones

Espesor perfilería

Marco 70 mm.
Hoja 70 mm.

Puerta 2,0 mm.

Longitud varilla poliamida 24 mm.

144

70

Posibilidades de apertura
Apertura interior: practicable de
1 y 2 hojas.
Apertura exterior: practicable de
1 y 2 hojas.
AUT.

Dimensiones máximas/hoja
Ancho (L) = 1.800 mm.
Alto (H) =3.000 mm.

AUT.

Apertura automática: practicable interior y
exterior de 1 hoja.
Peso máximo/hoja

220 Kg.
120 Kg.(bisagras ocultas)

Consultar peso y dimensiones máximas según tipología.

69

Calumen® II 1.3.1
martes, 17 de febrero de 2015
Base de datos : SGG Spain

Diseño del acristalamiento
Primera hoja

Gas

Segunda hoja

Aire 16,00mm

Capa

Primera hoja

PLANICLEAR 4,00mm

PLANICLEAR 4,00mm

PVB standard 0,38 mm

PVB standard 0,38 mm

Segunda hoja

PLANICLEAR 4,00mm

PLANICLEAR 4,00mm

Capa

PLANITHERM XN

Capa

Película
Exterior

Interior

Capa

SGG CLIMALIT PLUS XN F2 44.1 (16air) 44.1
Nivel Seg Uso: 2B2/2B2. Norma EN12600

Tamaños de fabricación
Espesor nominal : :
Peso : :

32,8 mm
40,8 kg/m²

n
i
a
b
o

Factores luminosos (EN410-2011) : (D65 2°)
Transmitancia :
Reflectancia exterior :
Reflectancia interior :
Factores energéticos (EN410-2011) :

i
a
S

g:
Coeficiente de sombra :

Transmisión térmica (EN673-2011)

52
21
21
21
5

%
%
%
%
%

0,58
0,66

- 0° Respecto a la posición vertical

Ug :
Carmen Sagaseta
Saint Gobain Cristalería
C.I.T.A.V.
Principe de Vergara 132
28002 MADRID

%
%
%

G
nt

Transmitancia :
Reflectancia exterior :
Reflectancia interior :
Absorción A1 : :
Absorción A2 : :

Factor solar (EN410-2011) :

79
12
12

1,3

W/(m².K)

Teléfono :
91 397 2255
Móvil :
Fax :
91 397 2105
carmen.sagaseta@saint-gobain.com
Prestaciones de seguridad y acústica solo válidas para prod. CLIMALIT, STADIP y SECURIT.

CALUMEN II es un programa de cálculo de las principales prestaciones espectro-fotométricas y térmicas de los acristalamientos como pueden ser la transmisión luminosa (TL), el
factor solar (g) y la transmitancia térmica (U). Los valores facilitados por CALUMEN II son a título indicativo y bajo reserva de modificación.
Estos valores están calculados según las normas EN 410-2011 y EN 673-2011 con las tolerancias definidas en EN 1096-4 o ISO9050-2003 no pueden ser utilizados como garantía
del comportamiento de los acristalamientos en las condiciones finales de uso. El usuario debe imperativamente verificar la posibilidad real de combinar productos y de forma muy
especial la combinación de capas, sustratos de diferente color y espesores, así como la disponibilidad comercial de la combinación realizada.
Saint-Gobain declina cualquier responsabilidad derivada del uso incorrecto de este programa. Es responsabilidad del usuario verificar que la combinación de vidrios realizada es
apta para la aplicación y el uso previsto y cumple con las exigencias reglamentarias que le sean exigibles a nivel nacional, autonómico o local.
Los procedimientos de cálculo y los resultados de Calumen II han sido validados por TÜV Rheinland Quality / TNO quality – Report 11923R-11-33705

emco DIPLOMAT con tiras de fibra textil (R)

Modelo 522 R
El de más éxito con inserción intercambiable. Para edificios de viviendas y
comercios con tránsito medio. Ideal para absorber suciedad fina.
Zona interior y exterior cubierta
(zona 2)

normal a intensa

5

25

22

27

Miembro de DGNB (Asociación Alemana para
la Construcción Sostenible)

propiedad antirresbalante R 11 de acuerdo con
DIN 51130

Se puede suministrar con reacción al fuego
de acuerdo con EN Cfl-s1. (Comprobado por
Textiles & Flooring Institute GmbH).

Aseguramiento de la calidad de la Escuela
Técnica Superior de Bielefeld

Zona interior y exterior cubierta (zona 2)

Polvo, cabellos, arena, ceniza, fibras textiles,
pequeñas hojas y ramas, etc.

Descripción
Alfombra de entrada enrollable y resistente para la instalación en superficie.
Fabricación en anchura y profundidad según la medida exacta sin perfil de
compensación. Se puede suministrar todas las formas geométricas.

emco Spain S.L.U. · Carretera de L’Hospitalet 147-149 · Cityparc Atenas
2°2a · 08940 Cornella de Llobregat (Barcelona) /ES · Tel.: (+34) 932 411 425
/ (+34) 902 180 024 · Fax: (+34) 932 411 426 · e-mail: info@es.emco.de ·
www.emco.de/es

emco DIPLOMAT con tiras de fibra textil (R)

Modelo 522 R
Colores
Colores de tira estándar: Gris claro, antracita, beige, azul. Colores especiales disponibles: malva, gris azul, rojo, marrón, turquesa, azul royal,
arena y uva.

Gris claro nº 220

Antracita nº 200

Beige nº 420

Azul nº 114

Malva nº 374

Gris azul nº 113

Rojo nº 305

Marrón nº 445

Turquesa nº 050

Azul royal nº 100

Arena nº 430

Uva nº 112

Altura aprox. (mm)

22

Atención y servicio

Tránsito

hasta 2.000 tránsitos/día

Certificado de reciclaje del embalaje de
transporte

Sillas de ruedas

Limpieza con un mecanismo de limpieza móvil

Carrito de bebé

El servicio técnico de emco puede cambiar las
tiras in situ posteriormente (con la máquina
móvil para sustituir sus tiras).

Apto para el tránsito rodado

Carros de la compra
Carretillas de transporte

Toma de medidas con aparatos de medición por
láser in situ.

Distancia entre perfiles
estándar (mm) aprox.

5 , distanciador de goma

Sistemas automáticos de
puertas

Distancia entre perfiles opcional también de
3 mm para puertas giratorias de acuerdo con
DIN 16005

Asesoramiento in situ

Unión

Cable de acero con revestimiento de plástico

Accesorios

Grosor del material (mm)
aprox.

1,0

Ancho/longitud de perfil máx.
3000
recomendado una pieza (mm):

Servicio de ajuste e instalación

Marcos de montaje Aluminio: 500/25 Aluminio
emco Perfil de rampa: 17 mm Aluminio
emco Perfil de recubrimiento: Acero al cromoníquel (V2A)

Profundidad/profundidad en
sentido de paso recomendada
una pieza (mm):

3000

Peso (kg/m²)

10,0

emco Perfil T: 21 mm

División de la alfombra según
la norma de fábrica o al gusto
del cliente

a partir de una longitud de perfil de 3.000 mm
o un peso máximo de alfombra de 45 kg

emco Perfil de acero inoxidable con logotipo
personalizado: Acero al cromo-níquel (V2A)

carga estática kg/100cm²

2100

emco Marcos 500: 500/25 Acero al cromo-níquel
(V2A)

Perfil portador

Aluminio a prueba de torsión con aislamiento
acústico en la base

emco Marcos 500: 500/25 Latón natural

Superficie de tránsito

Tiras de fibra textil insertadas, resistentes al
desgaste y a la intemperie

Antirresbalante

propiedad antirresbalante R 11 de acuerdo con
DIN 51130

Protección contra incendios

Se puede suministrar con reacción al fuego
para los colores de tira gris claro y antracita
de acuerdo con EN Cfl-s1. (Comprobado por
Textiles & Flooring Institute GmbH).

emco LUMINA: LUMINA Aluminio
emco LUMINA via: LUMINA VIA Aluminio

emco Spain S.L.U. · Carretera de L’Hospitalet 147-149 · Cityparc Atenas
2°2a · 08940 Cornella de Llobregat (Barcelona) /ES · Tel.: (+34) 932 411 425
/ (+34) 902 180 024 · Fax: (+34) 932 411 426 · e-mail: info@es.emco.de ·
www.emco.de/es

Artículo de recambio: Tiras de fibra textil de
repuesto
Conectores de alfombra: se adjunta de forma
estándar a las alfombras de varias piezas

emco Alfombras de entrada: marcos

emco Alfombras de entrada: marcos
emco Marcos

Medidas
(H x A x F)
en mm

Material



   

Aluminio



 

Aluminio



    
   

Aluminio
Acero al cromo-níquel, material nº

(V A)

    
    
   

Aluminio
Latón natural
Acero al cromo-níquel, material nº

(V A)

    
    
   

Aluminio
Latón natural
Acero al cromo-níquel, material nº

(V A)

Aluminio
Acero al cromo-níquel, material nº

(V A)

Tipo







 

   
   



El marco de alfombra emco
consta
de perfiles angulares, las esquinas
están cortadas en inglete.
Los robustos cartabones suministrados
garantizan un atornillado preciso.
El suministro incluye anclajes murales,
bajo demanda disponibles en acero al
cromo-níquel para la utilización en
zonas húmedas.
El marco está preparado para el montaje y se suministra listo en caja (p. ej.
en el caso de marcos con entalladuras
curvadas o marcos con varias entalladuras, etc.)
Para más información acerca de los
accesorios para marcos, consulte la
pág.

Variante Latón

Variante Acero al cromo-níquel

Textos de concurso:
www.emco.de/es

Variante Aluminio

Sujeto a modificaciones técnicas. Edición: 17.03.2008
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emcoServicio de alfombras de entrada

emco Servicio de alfombras de entrada
Cuidado y limpieza
Descripción:
La estructura de las alfombras de entrada emco es tal que
la mayor parte de la suciedad absorbida cae por entre los
espacios sobre la base de la alfombra.
Sin embargo, se requiere un cuidado y una limpieza periódicas para prolongar la capacidad de limpieza y la longevidad de la alfombra.
El intervalo, las herramientas y los intervalos de limpieza
dependen del tipo y de la intensidad de la suciedad.

Pasos a seguir:
Suciedad ligera:
Dependiendo de la solicitación, la alfombra debe limpiarse
con un aspirador potente. ( )



Suciedad media:
Después de haber pasado el aspirador y de haber enrollado
la alfombra, la alfombra y la base de la misma deberán
barrerse con un cepillo. ( )
Suciedad fuerte:
Para una limpieza más rigurosa, una vez pasado el aspirador y limpiada la base de la alfombra, ésta podrá limpiarse
con un equipo de limpieza de alta presión. ( )
Apoyar la alfombra verticalmente, dejarla secar brevemente
y volver a insertarla. También es posible una limpieza con
una máquina comercial para la limpieza superficial (p. ej.
Duplex).





Sujeto a modificaciones técnicas. Edición: 17.03.2008



ANNEX 2
FITXES DE FERRATGES TESA – ASSA ABLOY

Cilindro TD5

Ficha técnica

Seguridad

Amaestramiento

El TD5 es un cilindro PATENTADO que cubre el segmento básico de
la gama de cilindros TESA con una solución idónea para instalaciones amaestradas que requieran una solución equilibrada en
prestaciones y coste.

Características

Capacidad de combinatoria para monoestría

0

B

2

0
Resistencia al ataque
(Grado 0 a 2)

1

Seguridad de la llave
(Grado 1 a 6)

0

Resistencia a la corrosión y
temperatura
(Grados 0, A, B, C)

La plataforma TD5 se compone de 5 pitones con 10 alturas.
Incluye un árbol MULTIESTRÍA que le permite afrontar con
garantías los amaestramientos que requieran de una capacidad
superior, multiplicando x4 la capacidad del monoestría.

6

Seguridad de personas
(No aplica en cilindros)

Amaestramiento

1

Aptitud para el uso en puertas
cortafuego
(Grado 0-1)

Acabados: Latón/Niquel
Levas: DIN R15 ó R13
Formatos de venta: Amaestramiento.
Patente: El TD5 incorpora una patente en llave y cilindro.
Amplia gama de medidas y perfiles.

Al igual que ocurre con los principales modelos que TESA incorpora en el catálogo, el TD5 está certificado según los ensayos
que especifíca la norma europea.

Masa de puerta y fuerza de
cierre
(No aplica en cilindros)

»
»
»
»
»

Normativa

Durabilidad
(Grado 4 a 6)

Opciones

D

(Grado 0-1)

Tipo de llave: Dentada (Latón niquelado)
Numero. de filas: 1
Nº de pitones: 5
Tecnología: Tumbler
Combinatoria: Grado 2
Resistencia Corrosión y Tº: Grado B
Anti-ganzúa: Nivel medio
Durabilidad: 100.000 ciclos.
3 llaves PATENTADAS por cilindro.

Resistencia de la llave

»
»
»
»
»
»
»
»
»

Recomendaciones
» Utilice lubricante TESA para prolongar al máximo la vida útil
del cilindro.
» Conserve la tarjeta de propiedad para hacer copias de llaves.
» Siga las instrucciones de instalación que se adjuntan en el
cilindro para asegurar la correcta instalación del mismo. Este
aspecto es de vital importancia para garantizar la vida del
mismo y su resistencia frente a diversos tipos de ataque.

Para más información, visite www.tesa.es
o envíe un e-mail a marketing@tesa.es
Cilindros | TESA catálogo general
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Cilindro TD5

50 uds. (L≤90)

Perfil europeo

30 uds. (L>90)

Europeo doble

A

B
L

Europeo medio

10

A
L

Europeo botón

A

B
L

L

A

B

Exc. = 15 mm

Acabado

Leva corta
Exc. = 13,2 mm

Acabado

60

30

30

TD535 30 30 L

Latón

MD530 30 30 N

Níquel

65

30

35

TD535 30 35 L

Latón

MD530 30 35 N

Níquel

70

30

40

TD535 30 40 L

Latón

MD530 30 40 N

Níquel

70

35

35

TD535 35 35 L

Latón

MD530 35 35 N

Níquel

75

30

45

TD535 30 45 L

Latón

MD530 30 45 N

Níquel

75

35

40

TD535 35 40 L

Latón

MD530 35 40 N

Níquel

80

30

50

TD535 30 50 L

Latón

MD530 30 50 N

Níquel

80

35

45

TD535 35 45 L

Latón

MD530 35 45 N

Níquel

80

40

40

TD535 40 40 L

Latón

MD530 40 40 N

Níquel

85

35

50

TD535 35 50 L

Latón

MD530 35 50 N

Níquel

90

30

60

TD535 30 60 L

Latón

MD530 30 60 N

Níquel

90

35

55

TD535 35 55 L

Latón

MD530 35 55 N

Níquel

90

40

50

TD535 40 50 L

Latón

MD530 40 50 N

Níquel

90

45

45

TD535 45 45 L

Latón

MD530 45 45 N

Níquel

100

30

70

TD535 30 70 L

Latón

MD530 30 70 N

Níquel

100

40

60

TD535 40 60 L

Latón

MD530 40 60 N

Níquel

100

50

50

TD535 50 50 L

Latón

MD530 50 50 N

Níquel

110

30

80

TD535 30 80 L

Latón

MD530 30 80 N

Níquel

110

50

60

TD535 50 60 L

Latón

MD530 50 60 N

Níquel

120

30

90

TD535 30 90 L

Latón

MD530 30 90 N

Níquel

120

40

80

TD535 40 80 L

Latón

MD530 40 80 N

Níquel

120

60

60

TD535 60 60 L

Latón

MD530 60 60 N

Níquel

130

30

100

TD535 31 00 L

Latón

MD530 31 00 N

Níquel

140

40

100

TD535 41 00 L

Latón

MD530 41 00 N

Níquel

150

50

100

TD535 51 00 L

Latón

MD530 51 00 N

Níquel

160

60

100

TD535 61 00 L

Latón

MD530 61 00 N

Níquel

L

A

B

Exc. = 15 mm

Acabado

Exc. = 13,2 mm

Acabado

40

30

10

TD535 30 10 L

Latón

MD530 30 10 N

Níquel

45

35

10

TD535 35 10 L

Latón

MD530 35 10 N

Níquel

50

40

10

TD535 40 10 L

Latón

MD530 40 10 N

Níquel

60

50

10

TD535 50 10 L

Latón

MD530 50 10 N

Níquel

70

60

10

TD535 60 10 L

Latón

MD530 60 10 N

Níquel

80

70

10

TD535 70 10 L

Latón

MD530 70 10 N

Níquel

90

80

10

TD535 80 10 L

Latón

MD530 80 10 N

Níquel

100

90

10

TD535 90 10 L

Latón

MD530 90 10 N

Níquel

L

A

B

Exc. = 15 mm

Acabado

Exc. = 13,2 mm

Acabado

60

30

30

TD53B 30 30 L

Latón

MD53B 30 30 N

Níquel

65

30

35

TD53B 30 35 L

Latón

MD53B 30 35 N

Níquel

70

35

35

TD53B 35 35 L

Latón

MD53B 35 35 N

Níquel

70

40

30

TD53B 40 30 L

Latón

MD53B 40 30 N

Níquel

80

30

50

TD53B 30 50 L

Latón

MD53B 30 50 N

Níquel

80

40

40

TD53B 40 40 L

Latón

MD53B 40 40 N

Níquel

85

35

50

TD53B 35 50 L

Latón

MD53B 35 50 N

Níquel

90

30

60

TD53B 30 60 L

Latón

MD53B 30 60 N

Níquel

90

45

45

TD53B 45 45 L

Latón

MD53B 45 45 N

Níquel

* Para hacer pedidos de amaestramientos añadir AM al final de cada referencia, respectivamente.
* Disponible sólo en Amaestramiento.
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Cilindro TD5

Perfil europeo
Euro candado

L

A

B

Referencia

-

-

-

TD53CL55L

Acabado
Latón

-

-

-

TD53CL55N

Níquel

Acabado

M4

35

Euro adaptable (8 posiciones)
45º

10

L

A

B

Referencia

30

10

TD53W3010L

Latón

40

30

10

TD53W3010N

Níquel

Acabado

D

A

Euro regulable
50

10

L
40

L

L

A

B

Referencia

40

30

10

TD5R3010L

Latón

40

30

10

TD5R3010N

Níquel

50

40

10

TD5R4010L

Latón

50

40

10

TD5R4010N

Níquel

A

Perfilería redonda
5000

Ø
28

Longitud interior Longitud exterior
Fijo de 26 mm

Fijo de 26 mm

Referencia

Acabado

5000TD5L

Latón

Referencia

Acabado

4,4

Ø5

28

26,3

26,3

9,6

Redondo regulable
26,6

68,2

Ø
20,2

6

Longitud interior Longitud exterior

27

-

Regulable

55TD5LT

Latón

27

-

Regulable

55TD5LN

Níquel

Referencia

Acabado

4

Ø27

M

Redondo Aumon
15,30
M5
8,10

26,00
25,90

Ø

Longitud interior Longitud exterior

26

-

Regulable

TD53REGAUHL

Latón

26

-

Regulable

TD53REGAUHN

Níquel

Accesorios

Longitud

Referencia

Acabado

TUBO

22

TUB2526L22L

Latón

TUBO

22

TUB2526L22N

Níquel

* Para hacer pedidos de amaestramientos añadir AM al final de cada referencia, respectivamente.
* Disponible sólo en Amaestramiento.
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Cilindro TD5

Perfilería redonda
682
20

Métrica

Tipo

Función

Referencia

Acabado

23

Mécanico

-

682M23TD5NM

Níquel

23

Eléctrico

1 micro + retorno

682M23TD5CR

Níquel

27

Mécanico

-

682M27TD5NM

Níquel

27

Eléctrico

1 micro conmutador

682M27TD51C

Níquel

27

Eléctrico

1 micro + retorno

682M27TD5CR

Níquel

27

Eléctrico

682M27TD52C

Níquel

M 23 x 1

43

7,5

30

M 23 x 1

40

46
51

M 27 x 1

43

20

M27x1

37
40

26
54

2 micro
conmutadores

* Para hacer pedidos de amaestramientos añadir AM al final de cada referencia, respectivamente.
* Disponible sólo en Amaestramiento.
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Cerraduras electromecánicas

Serie CF60
Las cerraduras pueden utilizarse en puertas de salida de emergencia y puertas corta fuego.
Funcionamiento
» Condenando el bombillo bloqueamos la nueca .
Modelo antipánico: La puerta siempre puede abrirse desde el
interior, sea cual sea el estado de la condena del cilindro.
Mediante una señal eléctrica a distancia, el solenoide desembraga permitiendo que la puerta pueda abrirse desde el
exterior.
Modelo no antipánico: Mediante una señal eléctrica a distancia,
el solenoide desembraga permitiendo que la puerta pueda abrirse tanto desde el exterior como desde el interior.
Cuando dicha señal remite, la cerradura vuelve a quedarse
bloqueada.
Características mecánicas
» Picaporte
» Entrada: 65 mm
» Distancia entre ejes: 72
» Nueca: 9 mm
» Frente: 24mm
» Acabado del frente: Zincado o Inoxidable

Dimensiones generales

Características eléctricas
» Voltaje : 12-24Vdc
» Consumo corriente: 240mA a 12Vdc (máx.550mA)
110mA a 24Vdc (máx. 270mA)
Certificados:
EN 179:2008 Salida
EN 1125:2008 Salida Antipánico
EN 1634-1 Resistencia al fuego
EN 12209:2004 Resistencia Mecánica
Referencia

Función interior

Sentido apertura

CF6SNPTRSR9ICE

No antipanico

Exterior

Acabado
Inox

CF6SNPTRSR9ZCE

No antipanico

Exterior

Zincado

CF6STRSR9 ICE

Antipanico

Exterior

Inox

CF6STRSR9ZCE

Antipanico

Exterior

Zincado

CF6SIRSR9ICE

Antipanico Rev

Interior

CF6SIRSR9ZCE

Antipanico Rev

Interior

16
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Cerraduras cortafuego

Modelo

Nueca

CF50ASR9

Doble

Si

Manilla / tirador + llave

Pasante

No

Tirador / manilla + llave

Manilla + llave

La llave retira palanca y picaporte

Puertas de entrada

Doble

Si

Manilla / tirador + llave

Manilla + llave

La llave condena la manilla exterior

Puertas de entrada

CF50NG
CF60RSR9 *

F. antipánico Accionamiento exterior

Accionamiento interior
Manilla + llave

Funcionamiento

Aplicación
Puertas de entrada

La llave retira palanca y picaporte

CF6TRSR9

Doble

Si

Manilla / tirador + llave

Barra antipánico

La llave condena la manilla exterior

Salida emergencia

CF6900R9

Pasante

Si

Tirador + llave + llave

Manilla

Apertura desde el exterior con llave

Portal, garaje, etc

CF6500R9Z

Pasante

Si

Manilla

Manilla

Paso libre por ambos lados

Puertas de paso

* Incluye cerradero

25

Serie CF50
» Picaporte de acero sinterizado: soporta temperaturas superiores a los 900º.
» Nueca de 9x9 mm.
» Entre ejes de 72 mm.
» Entrada de 65 mm.
» Reversibles
» Acabado del frente zincado (Z) o inoxidable (I)

39

15,5

185

12

-2.15

9

3

Referencia
CF50NGTR9Z/ICE
CF5ENGTR9Z/ICE

Función
No antipánico
No antipánico

Embalaje
1 / 25
1/1

CF50ASR9Z / I

Antipánico

1 / 25

25

9

65
85

Serie CF60
» Certificada según norma UNE-EN 12209: 2004.
» Cerradura CF60 sin cilindro, antipánico en
todos los modelos
» Entrada de 65 mm
» Distancia entre ejes de 72 mm
» Reversible

185

Referencia
CF60RSR9ZCE / I
CF6ERSR9Z

Función
Condena - picaporte
Condena - picaporte

Embalaje
1 / 25
1 / 1 y 1 / 20

CF6IRSR9Z

Apertura hacia el interior

1 / 25

CF6500R9Z

Puerta de paso*

1 / 25

CF6900R9Z

Accionamiento por llave**

1 / 25

K

65

* No admite bombillo.
** No admite manilla exterior.

Contracerradura CF32
Referencia
RETFACF32
CF320SR9ZCE/I
BARVECF32

Función
Elemento retenedor de falleba
Contracerradura

Embalaje
1 / 25
1 / 1 y 1 / 20

Fallebas

1 / 25

Para más información, visite www.tesa.es
o envíe un e-mail a marketing@tesa.es
Equipamiento para puertas cortafuego | TESA catálogo general
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Dispositivos antipánico de empuje

Serie Universal
La variedad de funciones que presenta esta serie permite dar
soluciones para cualquier montaje, tanto en puertas de una hoja
como de dos hojas. Todos los modelos presentan las siguientes
características:
» Muy fácil reversibilidad.
» Aplicables a puertas cortafuego.
» Accionamiento exterior mediante:
- Manilla modular: utiliza un bombillo perfil europeo de 30 x 10
mm que permite su instalación en cualquier espesor de puerta.
- Manilla Sena: utiliza un bombillo regulable para puertas de
32 a 80 mm de espesor.
» Soportes estrechos para perfiles de reducidas dimensiones.
» Posibilidad de incorporar un micro interruptor.
» Fácil de instalar gracias a:
- La regulación de 40 mm de las fallebas verticales.
- La posibilidad de cortar la barra horizontal a la medida de
cualquier ancho de puerta.
» Opcionalmente, está disponible la función PASO para los modelos 1910, 1930 y 1950. Esta función PASO no es válida para
puertas RF.
» Acabado estándar:
- Soportes, fallebas y reenvíos en NEGRO (RAL 9005 mate).
- Barra activa en VERDE (RAL 6002).
- Posibilidad de otras combinaciones de acabado bajo pedido:

Soportes,
reenvíos y fallebas

Barra horizontal
P

N

V

R

N

C

I

!

!

!

!

!

!

!

S
I
P

LT

B

!
!

LT

!

B

!

N: negro (RAL 9005)

S: satinado (níquel

Ejemplo de acabados:

V: verde (RAL 6002)

mate)

NV: negro - verde

R: rojo (RAL 3000)

LT: latonado

II: inox - inox

P: gris (RAL 9006)

C: cromo

LT: latonado - latonado

B: blanco (RAL 9010)

I: inox (AISI304)

...

Regulación

6

Soportes estrechos

Reversibilidad

Para más información, visite www.tesa.es
o envíe un e-mail a marketing@tesa.es
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Accionamientos exteriores para serie Universal

Accionamiento exterior de sobreponer
Manilla Sena

Tipo de accionamiento

Referencia

Escudo ciego, negro RAL 9005

E1910EXNE

Escudo ciego inox

E1910EXIS16

Escudo bocallave* negro RAL 9005

E1911EXNE

Escudo bocallave* inox
Manilla Sena bocallave* negro RAL 9005

S1912EXNE

Manilla Kubika bocallave* inox

KU1912EXIS16

Manilla Obbal bocallave* inox

O1912EXIS16

Manilla Sena bocallave* inox

S1912EXIS16

Manilla Sena ciega negro RAL 9005

L

10

S1913EXNE

Manilla Kubika ciega inox

KU1913EXIS16

Manilla Obbal ciega inox

O1913EXIS16

40 30 10 TE5R3010L

Latón

Manilla Sena ciega inox

S1913EXIS16

40 30 10 TE5R3010N

Níquel

TTF10UNE

50 40 10 TE5R4010L

Latón

TTF10UIS16

50 40 10 TE5R4010N

Níquel

Pomo tirador bocallave* negro RAL 9005
Pomo tirador bocallave* inox
Nueca de 8 mm Cilindro regulable

65

E1911EXIS16

L

A

B

Referencia

Acabado

* Requiere cilindro regulable.

en cualquier sistema.

Escudo ciego
8

Llave

Manilla + llave
8

29

Manilla
68 8

68 8

29

68 8

45

45

45

45

45

45

45

45

E1910EX

72

E1911EX

Manilla Modular

29

72

S1912EX

29

S1913EX

Tipo de accionamiento

29
45
45

72

TTF10U

29

Cilindro

Referencia

Manilla modular Sena giratoria negro RAL 9005

--

MMODMPSCNE

Manilla modular Sena giratoria gris RAL 9006

--

MMODMPSCGR

Manilla modular Sena giratoria Satinado

--

MMODMPSSAT

Manilla modular giratoria Sena y cilindro negro RAL 9005

TE-5

MMODMBT5NE

Manilla modular giratoria Sena y cilindro gris RAL 9006

TE-5

MMODMBT5GR

Manilla modular giratoria Sena y cilindro Satinado

TE-5

MMODMBTSAT

Manilla modular giratoria Sena y cilindro negro RAL 9005

sin cilindro

MMODMBSCNE

Manilla modular giratoria Sena y cilindro gris RAL 9006

sin cilindro

MMODMBSCGR

Manilla modular giratoria Sena y cilindro Satinado

sin cilindro

MMODMBSSAT

Manilla modular pomo giratorio y cilindro negro RAL 9005

TE-5

MMODPBT5NE

Manilla modular pomo giratorio y cilindro gris RAL 9006

TE-5

MMODPBT5GR

Manilla modular pomo giratorio y cilindro Satinado

TE-5

MMODPBTSAT

sin cilindro

MMODPBSCNE

Manilla modular pomo giratorio y cilindro gris RAL 9006

sin cilindro

MMODPBSCGR

Manilla modular pomo giratorio y cilindro Satinado

sin cilindro

MMODPBSSAT

Manilla modular pomo giratorio y cilindro negro RAL 9005

Nueca de 8 mm

Pomo tirador fijo
29

H

Cilindro 30 x 10
de r=15 mm en
cualquier sistema.

Equipamiento para vías de escape | TESA catálogo general
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Accionamientos exteriores para serie Universal

Accionamiento exterior de embutir
Para cerraduras de la serie CF60
Tipo de accionamiento

Referencia

Escudo ciego, negro RAL 9005

EDF90EXNE

Escudo ciego

EDF90EXIS16

Escudo bocallave negro RAL 9005

EDF91EXNE

Escudo bocallave

EDF91EXIS16

Manilla Sena bocallave, negro RAL 9005

SDF92EXNE

Manilla Sena bocallave

SDF92EXIS16

Manilla Sena ciega, negro RAL 9005

SDF93EXNE

Manilla Sena ciega

SDF93EXIS16

Pomo tirador bocallave, negro RAL 9005

TTF72UNE

Pomo tirador bocallave

TTF72UIS16

Nueca de 8 mm

Escudo ciego

Llave

Manilla + llave
8

29

68 8

29

90.5

EDF90EX

72

68 8

Pomo tirador fijo

72

90.5

EDF91EX

68 8

29

21.5

21.5

21.5

Manilla

29

29

21.5

21.5

90.5

90.5

SDF92EX

SDF93EX

72

90.5

TTF72U

Para cerraduras de las series 2035T, 2037F, 4039T, 2230BA y 2240PA

Nueca de 8 mm

Escudo ciego

Tipo de accionamiento

Referencia

Escudo ciego, negro RAL 9005

EDF30EXNE

Escudo ciego

EDF30EXIS16

Escudo bocallave negro RAL 9005

EDF31EXNE

Escudo bocallave

EDF31EXIS16

Manilla Sena bocallave, negro RAL 9005

SDF32EXNE

Manilla Sena bocallave

SDF32EXIS16

Manilla Sena ciega, negro RAL 9005

SDF33EXNE

Manilla Sena ciega

SDF33EXIS16

Pomo tirador bocallave, negro RAL 9005

TTF85UNE

Pomo tirador bocallave

TTF85UIS16

Llave

8 29

Manilla + llave

16

Pomo tirador fijo
68 8 29

68 8 29

45

45

45

45

21.5

21.5

21.5

21.5

85

EDF30EX

Manilla

68 8 29

8 29

EDF31EX

TESA catálogo general | Equipamiento para vías de escape

85

SDF32EX

45
21.5
85

SDF33EX

TTF85U

Accesorios para serie Universal

Componentes
41
:11

2:

41
2511

2:

Referencia

Cofre principal

SOPOR1910

Cofre principal

SOPOR1920

Cofre principal

SOPOR1930

Cofre principal

SOPOR1950

Cofre principal

SOPOR1978

Cofre principal

SOPOR1979

Cofre secundario

SOPSECUNI

Cofre secundario con función paso

SOPSECUNR

Cofre secundario con micro

SOPSECUNM

Picaporte alto - bajo 195L (A)

REEN195LN

Picaporte alto - bajo 1930 (B)

REEN1930N

Cerradero para dispositivo antipánico (A)

CERA1900N

Cerradero para dispositivo antipánico (B)

CERLL1900

Cerradero para dispositivo antipánico (C)

CERB1900N

Barra horizontal estándar (A)

BARH0900V/R/N/C/I/B/P

Barra horizontal especial (B)

BARH1400V/R/N/C/I/B/P

Barra vertical estándar. Puertas hasta 2210 mm (A)

BARV0900N/C/I/P

:41

Ù!23

Componentes

B

A
41
Ù!23
:11

41

41
2:

A

41

Ù!23

:11

41

C

2511

2:

41

:41

2:

2511

B

:11

:41

2:

2511

2:

4141
Ù!23

:11 41

2:

:11

2:

:11

2511

2511
Ù!23

Ù!23

4:-6
Ù!23
:41 :41

Barra vertical especial. (B)

47
37
Ù!23
21-4

:41

2511

45
38

251125112511

2511

Ù!5

51

:41 :41

:41

345-6
:41
345-6345-6

345-6
345-6

3-6

4:-6

4:-6

28

2-645

2-6

E1971INNE

38

Soporte para cilindro regulable

SOPCI1900

21-6
76

Ù!6-6
21-6
21-6
Ù!6-6

28 41 Ù!6-621

Ù!5

2-6

31

31 31

21

Ù!5

45
21
38

45
3-6
38
45
28
38

Ù!5

28 51

2-6

3-6
28

21

3851

3-6

4:-6

4:-6

Ù!5

51

41

Ù!5

Placa interior para 1970 con cerradura CF60

21-6
Ù!6-6

31

47
37
21-4 51
45

GUIA1900N/B/P

28
21

21-4

4:-6

21 21

3-6

Guía barra vertical

45
38

31

47
37
47
21-4
37

BARV3050N/C/I/P

3-6

76

21

345-6

2-6

3-6

47
37
21-4

Puertas hasta 3140 mm. Universal.

Ù!6-6

4:-6
47
37
21-4

Ù!5

C

BARV1400C/N/I/P

Barra vertical especial. (C)

21-6

21

Ù!23

B

Puertas hasta 2680 mm. Universal.

28

Ù!23

47
37
21-4

B

3-6

:41

2:

A Ù!23

H

2511

Ù!23

4:-6

A

:41

2:

Ù!23

2511

41
41
2:2511

:41

41

Ù!23

:41 345-6

2:

345-6

2:

21-6

2-6

21-6
Ù!6-6

76
Ù!6-6
76

2-6

51

76

31

51
31

41
41

21
21

41

21

76
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Accesorios para serie Universal

Componentes

Referencia
19K1CRIAI (A)

A

29

9

8

9

29

9

19K5CRIAI (B)

9

8

9

Soporte para puerta de cristal

B

29

29

:

9

:

8
99

9

51

236

51

:

9

9

:

:
51 51 23
29

9

9

29

26

4 26

:

51
51

224

9

9

9 51

9

26 4 26

9

4 26

9

:

CDCF60MAK

:

66

226

26

23

Doble cuadradilo 8 - 9 / 9 - 8

:

:6

66

CASQUCF50

9

9

78

8

26 4

:

:

9

Casquillo adaptador de 9 a 8 mm para manilla

51

51

:

224

9

51
51

224

23

66

4

Doble cuadradillo 9 - 9 / 9 - 8

78

CDCF6089M

236

:

9

9

51

26 4

78

:
51

23

236

9
66

4

78

236
9

51

44900HH

51

29

9

1

:

9

:

9

9

Casquillo adaptador de 9 a 8 mm para cerradura de nueca partida

66

6

:

9

66

Cerraderos eléctricos de sobreponer
226

51

26 4 26

51

224

Referencia

Función

Alimentación

CELNORPAN

Normal

12V. C.A.

CELAUTPAN

Automático

12V. C.A.

CELNORPAC

Normal

12V. C.C.

CELAUTPAC

Automático

12V. C.C.

251

4: 35

Opciones Gama Universal
Accesorios

Descripción

Opción micro interruptor. Serie Universal

Dispositivo eléctrico incorporado para detección de accionamiento barra.

Opción retenedor*

Retención de picaporte para los modelos 1910, 1930 y 1950.

* No válido para puertas cortafuego

18
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Dispositivos antipánico de empuje

Clasificaciones CE para la serie Universal
CLASIFICACIÓN

Grado

Descripción

1º. Categoría de uso

3

Elevada frecuencia de uso

2º. Durabilidad

6–7

(6) 100.000 – (7) 200.000 ciclos

3º. Masa de la puerta

5–6–7

(5) ≤100Kg – (6) ≤200Kg – (7) >200Kg

4º. Válido para uso en puertas
cortafuego/ cortahumos

0–A–B

(0) No válido para su uso en puertas cortafuego/cortahumo –(A)
Válido para su uso en puertas cortahumo – (B) Válido para su uso en puertas cortafuego y cortahumo.

5º. Seguridad de personas

1

Solo requiere un único grado de seguridad (grado 1). Todos los dispositivos antipánico tienen una función crítica en cuanto lo que a seguridad de personas se refiere, por tanto solo el grado máximo es admisible por esta norma.

6º. Resistencia a la corrosión

3–4

(3) ≤96h – (4) ≤240h

7º. Seguridad de bienes

2

Solo requiere de un único grado de seguridad (grado 2)

8º. Proyección de la barra horizontal

1–2

(1) ≤150mm – (2) ≤100mm

9º. Tipo de operación de la barra
horizontal

A-B

(A) Empuje – (B) Deslizamiento

10º. Campo de aplicación

A–B-C

(A) Puertas de una hoja, puertas de doble hoja: hoja activa o pasiva – (B) Solo puerta de una hoja – (C) Puerta de doble hoja, solo hoja inactiva.

Categoría
de uso

Durabilidad

Masa de
la puerta

Válido puertas
cortafuego

1910

3

7

6

B

1

3

2

2

A

A

1910E

3

7

6

B

1

3

2

2

A

A

1920

3

7

6

B

1

3

2

2

A

A

1930

3

7

6

B

1

3

2

2

A

A

1950

3

7

6

B

1

3

2

2

A

A

195L

3

7

6

B

1

3

2

2

A

A

1970+2035T

3

7

6

B

1

3

2

2

A

A

1970+2037F

3

7

6

B

1

3

2

2

A

A

1970+4039T

3

7

6

B

1

3

2

2

A

A

1970+CF60

3

7

6

B

1

3

2

2

A

A

1970+CF32

3

7

6

B

1

3

2

2

A

C

1970+2240BA

3

6

6

0

1

3

2

2

A

B

1970+2230PA

3

6

6

0

1

3

2

2

A

B

1910 DC

3

7

6

B

1

3

2

2

A

A

1930 DC

3

7

6

B

1

3

2

2

A

A

1950 DC

3

7

6

B

1

3

2

2

A

A

MODELO

Seguridad de Resistencia a la Seguridad de
personas
corrosión
bienes

Proyección de la Tipo de operación
barra horizontal barra horizontal

Campo de
aplicación

Equipamiento para vías de escape | TESA catálogo general
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138 Cierrapuertas

DC140
Cierrapuertas de piñón-cremallera con brazo articulado

ASSA ABLOY DC140

· Cierrapuertas de piñón-cremallera con brazo articulado
· Certificado en conformidad con la normativa EN1154,
tamaño 2/3/4/5

· Para puertas de acción simple de una anchura de hasta
1250 mm

Características DC140

· Se puede utilizar para puertas de apertura a derecha e
izquierda

· Apto para puertas con protección contra fuego y humo
· Velocidad de cierre, velocidad final de cierre y freno a la

·

ASSA ABLOY
Sicherheitstechnik GmbH
Bildstockstraße 20
72458 Albstadt

11

4 8 2/3/4 1 1 4
5
1 1 4

1162-CPD-0534 EN 1154:1996+A1:2002
3 8
+AC:2006

Dangerous substances: None

39

90

35

16

58
45

55

Sistemas de piñón-cremallera

·
·
·

apertura regulables por medio de válvulas reguladoras
frontales
Válvulas termodinámicas para un rendimiento consistente
Fuerza de cierre configurable
Ángulo de apertura de hasta 180º (EN5 = 125º)
Colores estándar: plata EV1; blanco, similar al RAL9016;
marrón, similar al RAL8014; negro, similar al RAL9005

40
240

18

73

19

100
206

139 Cierrapuertas

DC140
Características técnicas

Características técnicas
Anchura de puerta de hasta

1250 mm

Fuerza de cierre configurable

EN 2/3/4/5

Protección contra el fuego y el humo

sí

Direcciones DIN de giro de puerta

izquierda/derecha

Velocidad de cierre

Variable entre 180º-15º / EN5
= 125º - 15

Velocidad final de cierre

Variable entre 15º-0º

Freno a la apertura

Variable por encima de 75º

Peso

1,75 kg

Altura

55 mm

Profundidad

40 mm

Longitud

206 mm

Certificado en conformidad con

EN 1154

Marcado CE para productos de construcción

sí

Color

Podrá encontrar más
información en
www.assaabloy.es

Segmento del cliente

Ventajas

Planificadores de proyectos

- Diseño compacto
- Diseño moderno
- Precio ventajoso, modelo de cierrapuertas muy fiable

Constructores

- Instalación rápida y fácil
- Apto para puertas de apertura por la izquierda y la derecha
- Fácil de regular

Empleados de obra

- Modelo de cierrapuertas de precio asequible para puertas estándar
- Todo (cierrapuertas y brazo articulado) incluido

Usuarios

- En general no se ve afectado por fluctuaciones de temperatura, gracias a sus válvulas termodinámicas
- La función de freno a la apertura ofrece protección óptima para puertas y paredes

Especificaciones para el DC140
· Cierrapuertas DC140 de ASSA ABLOY con tecnología
de piñón-cremallera en conformidad con la normativa
EN1154
· Fuerza de cierre configurable, tamaño EN 2/3/4/5, para
puertas de una anchura de hasta 1250 mm
· Velocidad de cierre, velocidad final de cierre y freno a la
apertura regulables de modo continuo
· Apto para puertas con protección contra el humo y el
fuego
· Marcado CE
· Apto para puertas con apertura por la izquierda y la
derecha

Accesorios:

Color:

Brazo articulado L140

Plata EV1

Brazo articulado de
retención L141

Blanco, similar al
RAL9016

Guía deslizante A143

Marrón, similar al
RAL8014

Soporte brazo paralelo
A154
Placa de montaje A161

Negro, similar al
RAL9005

Sistemas de piñón-cremallera

Todas las ventajas a simple vista
El servicio que le ofrecemos: aquí puede ver
las ventajas individuales
de nuestros modelos
de cierrapuertas para su
sector.

DC140
Dibujos de las medidas

59
90

140 Cierrapuertas

Espacio requerido en las
puertas
La apertura a la izquierda
se muestra en el diagrama
La apertura a la derecha es
en dirección contraria

EN2 = 274
(EN3/4 = 324)
(EN5 = 379)

222

160

100

222

Sistemas de piñón-cremallera

Medidas de instalación
Medidas de instalación EN2

45

210

222

210

265

265

Medidas de instalación
Medidas de instalación EN3

45

100

Medidas de instalación
Medidas de instalación EN4

45

100

45

Medidas de instalación
Medidas de instalación EN5

100

15

6,5

143

Placa de Montaje A161
Placa de Montaje A161

30

EN 2

Hinge

EN 3/4

55

12,5

DC140
Accesorios e información para pedidos

ISO 15065-5

56,5

143
206

Soporte de brazo paralelo
A154
Para instalación de Brazo
Paralelo.
Es necesario comprobar la
aptitud para uso en puertas con protección contra
el fuego y el humo.

8

44
64

10

58

ISO 15065-5

4

25

95

Descripción

Nº de pedido

Descripción

Nº de pedido

DC140 con brazo articulado, tamaño EN 2/3/4/5,
plata EV1

DC140------EV1-

Brazo articulado de retención L141, blanco,
similar al RAL9016

DCL141-----9016

DC140 con brazo articulado, tamaño EN 2/3/4/5,
blanco, similar al RAL9016

DC140------9016

Brazo articulado de retención L141, negro, similar DCL141-----9005
al RAL9005

DC140 con brazo articulado, tamaño EN 2/3/4/5,
negro, similar al RAL9005

DC140------9005

Soporte brazo paralelo A154, plata EV1

DCA154-----EV1DCA154-----9016

DC140, solo cuerpo, tamaño EN 2/3/4/5, plata EV1 DC140-0----EV1-

Soporte brazo paralelo A154, blanco, similar al
RAL9016

DC140, solo cuerpo, tamaño EN 2/3/4/5, blanco,
similar al RAL9016

DC140-0----9016

Soporte brazo paralelo A154, negro, similar al
RAL9005

DCA154-----9005

DC140, solo cuerpo, tamaño EN 2/3/4/5, negro,
similar al RAL9005

DC140-0----9005

Placa de Montaje A161, plata EV1

DCA161-----EV1DCA161-----9016

Brazo articulado L140, plata EV1

DCL140-----EV1-

Placa de Montaje A161, blanco, similar al
RAL9016

Brazo articulado L140, blanco, similar al RAL9016

DCL140-----9016

Placa de Montaje A161, negro, similar al RAL9005

DCA161-----9005

Brazo articulado L140, negro, similar al RAL9005

DCL140-----9005

DCA168-----EV1-

Brazo articulado de retención L141, plata EV1

DCL141-----EV1-

Placa de montaje A168, para brazo de articulación, plata EV1

Sistemas de piñón-cremallera

141 Cierrapuertas

DC140
Installationsanleitung
Installation Instructions
D1004604

B
max. 180°

max. 125°

EN2

EN5

EN3

B
EN2
EN3

850mm
950mm

EN4

1100mm

EN5

1250mm

DC140

EN4

ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH
Bildstockstraße 20
72458 Albstadt

1162-CPD-0534

EN1154:1996+A1:2002+AC:2006

Dangerous substances: none

4 8

11
2
3
4

1 1 4

3 8 5 1 1 4

A

C

L141

B

L140

D

G143

A
A1

45

23
22

26

22

10

2

5

2
21

0

0

16

0

39

1

EN2

12

EN3

EN5

EN4
GS

2

B
B1

EN2
EN3

1

3

click

2

B2

4
180

2
1

5
6
EN4
EN5

90°

B
B3

B4

1

4
1

3

2
90

2

3

click

C
3

C1

3

4
180

1

EN2

EN4

EN3

EN5

5

2

DIN L

DIN L

180
C2

DIN R

2

DIN R
C3

1

1

2

90

C4

3
3

3
C5

1

2

1
90

Stop

D
D1

D2

1

2
1

2

45

D3

D4

1

48

2

5

11

0

1

2

A
A2

A3

BC
S

L

1
click

ASSA ABLOY is the global
leader in door
opening solutions,
dedicated to satisfying
end-user needs for
security, safety and
convenience.

1
2

ASSA ABLOY
Sicherheitstechnik GmbH
Werk Albstadt
Bildstockstraße 20
72458 Albstadt
GERMANY
Tel.: +49 (0) 74 31-12 3-0
Fax: +49 (0) 74 31- 12 3-24 0
info@assaabloy.de
www.assaabloy.de

Declaración de prestaciones
Declaration of performance
Declaration de performance

No.: DoP-DC140.00

1.

2.

3.

4.

Código de identificación del tipo de producto Cierrapuertas
Identification code of the product type
Code d´identification du type de produit

Controlled door closing devices
Ferme Porte

Referencia del producto

DC 140 cierrapuertas con brazo articulado

Type number
Référence de produit

DC 140 Overhead door closer with standard arm
DC 140 Ferme-Porte avec bras standard

Uso previsto

Puertas cortafuego de compartimentación

Intended use
Usage prévu

On fire and smoke compartmentation doors
Portes de compartimentation feu/fumée

Fabricante

ASSA ABLOY

Manufacturer

Barrio de ventas 35
20305 IRUN
ESPAÑA

Fabricant

5.

Sistema de evaluación y verificación de
la constancia de las prestaciones

Sistema 1

System of assessment and verification
of constancy of performance
Système d´évalutaion et de verification
de la constance des performances

6.

System 1
Systéme 1

El producto de construcción está cubierto por la norma armonizada
The construction product is covered by a harmonised standard
Le produit de construction est couvert par une Norme harmonisée

Organismo notificado

Norma armonizada

Certificado CE, emitido el

Notified Body

Harmonised Standard

CE Certificate / Certification Date

Organisme notifié

Norme EN Harmonisée

Certifikat CE / émis le

DNV CERTIFICATION AB,
Box 6046, 17106 Solna, Sweden

EN1154:1996 + A1:2002 + AC:2006

1162-CPD-0534
20/06/2011

7.

Prestaciones declaradas
Declared Performance
Performances déclarées

Clasificacion de acuerdo a EN1154:1996 + A1:2002 + AC:2006
Classification acc. to EN1154:1996 + A1:2002 + AC:2006
Classification selon EN1154:1996 + A1:2002 + AC:2006

DC140

4

8

2/3/4/5

1

1

4

Características esenciales

Prestaciones

Essential Characteristics

Performance

Especificaciones
técnicas armonizadas

Caractéristiques essentielles

Performance

Harmonised Technical
Specification
Spécifications Techniques
Harmonisées

Cierre automatico

EN1154:1996 + A1:2002
+ AC:2006

Self-closing
Fermeture Automatique

5.2.1. General
General
General

5.2.3. Momento de cierre

Valor > Tabla 1

Closing moment

Value > Table 1

Moment de fermeture

Valeur > Tableau 1

5.2.4 Momento de apertura

Valor < Tabla 1

Opening moment

Value < Table 1

Moment d´ouverture

Valeur < Tableau 1

5.2.5 Eficiencia

Valor > Tabla 1

Efficiency

Value > Table 1

Rendement

Valeur > Tableau 1

5.2.6 Tiempo de cierre

T<3s ó T>20s.Variación OK después de 500.000 ciclos

Closing time

T<3s or T>20s. Variation OK after 500000 cycles

Temps de fermeture

T<3s ou T>20s. Variation OK après 5000000 cycles

5.2.7 Ángulos de funcionamiento

Grado 4: Cierre de puertas desde 180 ° de apertura

Angles of operation

Grade 4: for closing doors from 180° open

Angles de fonctionnement

Grade 4: pour fermetures de portes depuis 180°

5.2.8 Rendimiento a la sobrecarga
Overload performance
Performance á la surcharge

5.2.9 Estabilidad termica

Supera las pruebas de sobrecarga
Withstands the closing overload tests
Resiste á la surcharge de fermeture définie

Tiempo de cierre a 40 ° C y -15 ° C: ≥ ≤ 3s y 25s

Temperature dependence

Closing time at 40°C and -15°C: ≥3s and ≤25s

Constance de Température

Temps de fermeture à 40°C et -15°C: : ≥3s et ≤25s

5.2.10 Perdida de fluido

Ninguno a lo largo de la prueba

Fluid leakage

None throughout the test

Fuite de liquid

Aucune fuite constatée pendant les essais

5.2.11 Daños

Ninguno a lo largo de la prueba

Damage

None throughout the test

Dommages

Aucune fuite constatée pendant les essais

5.2.12 Aceleración final

Variable entre 15º - 0º

Latch Control

Variable between 15° - 0°

Accélération finale

Variable entre 15°- 0°

5.2.13 Freno a la apertura

Variable por encima de 75 °

Backcheck

Variable above 75°

Frein á l´ouverture

Variable au dessus de 75°

5.2.14 Retardo al cierre

NPD

Delayed closing
Temporisation á la fermeture

5.2.15 Fuerza de cierre regulable

NPD

Adjustable closing force
Force réglable

5.2.16 Posición Cero

NPD

Zero position
Position zero

5.2.18 Aptitud para equipar puerta
Grado 1: Apto para equipar puerta
cortafuego / resistentes al humo
cortafuego/resistentes al humo (≥EN3)
Fire/Smoke door suitability

Grade 1: suitable for use on fire/smoke doors (≥EN3)

Aptitude pour portes coupe-feu et/ou étanches aux fumes

Grade 1: apte á equiper des portes coupe-feu et/ou étanches aux fumées (≥EN3)

Durabilidad de la capacidad de
cierre automático
Durability of self-closing
Endurance á la fermeture automatique

5.2.2. Durabilidad

Grado 8: 500 000 ciclos

Durability

Grade 8: 500 000 test cycles

Endurance

Grade 8: 500 000 cycles de test

5.2.17.1 Resistencia a la corrosión

Grado 4: Muy alta resistencia (240h)

Corrosion resistance

Grade 4: Very high resistance (240h)

Résistance á la corrosion

Grade 4: Tres haute résistance (240h)

5.2.17.2 Resistencia a la corrosión
Corrosion resistance

El momento de cierre es > 80% del valor medido antes
del ensayo de niebla salina
The closing moment is >80% of the value
measured prior to the salt spray test

Résistance á la corrosion

Aprés l´essai au brouillard salin, le moment de fermeture est >80% du
moment mesuré avant cet essai

Control de sustancias peligrosas
Dangerous Substances
Substances dangereuses

Los materiales de los productos no contienen o liberan
ninguna sustancia peligrosa en niveles superiores a los
máximos especificados en las normas europeas de materiales
existentes y en cualquier regulación nacional.
The materials used in this product do not contain or release any dangerous
substances in excess of the maximum levels specified in existing
European material standards or any national regulations.
Les matériaux ne contiennent ni ne dégagent de substances dangereuses
dépassant les niveaux maximum précisés dans les normes européennes
existantes de matériaux et dans toute réglementation nationale.

8.

Declaration of Performance:

Las prestaciones de los productos identificados en los puntos 1 y 2 son conformes a las prestaciones declaradas en el punto 7.
La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante.
The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 7.
This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer.
Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 7.
La présente déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

Eneko Agorria - Product manager
Irún el 06/07/2015

ASSA ABLOY España
Barrio de Ventas, 35
20305 Irun
España
Tel +34 943 669 100
Fax +34 943 633 221
www.assaabloy.es
ASSA ABLOY is the global leader in door opening solutions

Cierrapuertas

DC840
Cierrapuertas oculto con tecnología Cam-Motion® y
guía deslizante

ASSA ABLOY DC840
· Cierrapuertas oculto con tecnología Cam-Motion® y
pequeño guía deslizante estándar oculto G892 o guía
deslizante estándar oculto G893
· Cumple con los requisitos de construcción sin barreras
(DDA / CEN TR 15894)
· Certificado en conformidad con EN1154, tamaño 1-4
· Apto para puertas con protección contra fuego y humo
· Para puertas de acción simple de anchura de hasta
1100 mm

Sistemas ocultos

Abloy Oy
PO Box 108
80101 Joensuu,Finland
0432-CPD-0047 EN1154:1996+A1:2002

Características DC840
· Se puede utilizar para puertas de apertura a derecha e
izquierda
· Velocidad de cierre y velocidad final de cierre regulables desde arriba por medio de válvulas reguladoras
· Freno a la apertura incorporado
· Válvulas termodinámicas para un rendimiento consistente
· Ángulo de apertura de hasta 120º
· Amplia gama de aplicaciones
· Versiones con extensiones de eje de 4 y 8 mm
· Colores estándar: plata EV1
· Acabados customizados disponibles previo pedido

11

3 8 41 1 1 3

Características de guía deslizante estándar G892

· Guía deslizante de pequeño tamaño, se puede utilizar
con dispositivo de retención y amortiguador de apertura
· Para aplicaciones estándar
· Medidas de instalación: ver diagrama
Características del guía deslizante G893

· Guía deslizante apto para equipar con dispositivo de
retención y amortiguador de apertura

· Medidas de instalación: ver diagrama (medidas entre
paréntesis)

474

12 (21,5)

440

66(75.5)

9

20 (31)

32

3
45

98

278
338

99

Cierrapuertas

DC840
Características técnicas

EN 1-4

Anchura de puerta de hasta

1100 mm

Protección contra el humo y el fuego

sí

Direcciones de giro de puerta DIN

a izquierda / derecha

Velocidad de cierre

variable entre 120º y 7º

Velocidad final de cierre

variable entre 7º y 0º

Ángulo de apertura

unos 120º

Peso

1,4 kg

Altura

45 mm

Profundidad

32 mm

Anchura

278 mm

Certificado en conformidad con

EN 1154

Marcado CE para productos de construcción

s

Sistemas ocultos

Características técnicas
Fuerza variable de cierre regulable

Todas las ventajas a simple vista
El servicio que le ofrecemos: aquí puede ver
las ventajas individuales
de nuestros modelos
de cierrapuertas para su
sector.

Podrá encontrar más
información en
www.assaabloy.es

Segmento del cliente

Ventajas

Planificadores de proyectos

- Amplia gama de usos: puertas con protección contra el humo y el fuego
- Cumple con los requisitos de construcción sin barreras (DDA/ CEN TR 15894)
- Funciones muy exhaustivas, estándar u opcional

Constructores

- Instalación rápida y fácil
- Fácil y rápido de regular
- Apto para puertas de apertura por la izquierda y la derecha

Empleados de obra

- Se reducen los gastos de inventario gracias a una gama modular de producto
- Un único producto apto para una gran variedad de posiciones de instalación
- Accesorios complementarios disponibles para toda la gama de producto

Usuarios

- Apertura de puerta más fácil y mayor accesibilidad gracias a un par de rápida disminución
- En general no se ve afectado por fluctuaciones de temperatura, gracias a sus válvulas termodinámicas

Especificaciones para el DC840
Cierrapuertas Oculto DC860 de ASSA ABLOY con Tecnología Cam-Motion® y guía deslizante oculto en conformidad con la normativa EN1154
· Fuerza de cierre regulable de modo continuo, tamaño
EN 1-5, para puertas de anchura de hasta 1100 mm
· Velocidad de cierre, velocidad final de cierre y fuerza de
cierre regulables de modo continuo al instalar
· Marcado CE
· Apto para puertas con apertura a derecha e izquierda
· Se requiere una verificación adicional de aptitud para
cada puerta de protección contra el humo y el fuego

Accesorios:
Pequeño guía deslizante oculto G892
Guía deslizante oculto
estándar G893
Dispositivo de retención mecánico A152
para G893
Amortiguador de apertura mecánica A153
para G893
Dispositivo de retención mecánico A156
para G892
Amortiguador de apertura mecánica A157
para G892
Placa de sujeción A162

Color:
No disponible
Acabado customizado

DC840
Dibujos de las medidas

Medidas de instalación
La puerta de la derecha se
muestra en el diagrama
La puerta de la izquierda es
en dirección contraria

440x20
(440x31)

32

12
(21,5)

20
(31)

338

73

Medidas de instalación con
extensión del eje de 4 mm
La puerta de la derecha se
muestra en el diagrama
La puerta de la izquierda es
en dirección contraria

440x20
(440x31)

32

12
(21,5)

20
(31)

338

73

Medidas de instalación con
extensión del eje de 8 mm
La puerta de la derecha se
muestra en el diagrama
La puerta de la izquierda es
en dirección contraria

440x20
(440x31)
20
(31)

32

12
(21,5)

Sistemas ocultos

100 Cierrapuertas

338

73

DC840
Accesorios e información para pedidos

Dispositivo de retención A152
Dispositivo de retención mecánico para puertas que a veces deben asegurarse en posición de abierto.
Instalación simple en el guía deslizante G893.
Máx. ángulo de apertura 120º.
Fuerza de retención regulable
No aprobado para uso con puertas de protección contra fuego y humo.

Sistemas ocultos

101 Cierrapuertas

Amortiguador de apertura A153
Ayuda a evitar que la puerta y la manilla de la puerta golpeen la pared de retorno.
Instalación simple en el guía deslizante G893, no sustituye a un tope de puerta.

Dispositivo de retención A156
Dispositivo de retención mecánico para puertas que a veces deben asegurarse en posición de abierto.
Instalación simple en el guía deslizante G892.
No aprobado para uso con puertas de protección contra fuego y humo.

Amortiguador de apertura A157
Ayuda a evitar que la puerta y la manilla de la puerta golpeen la pared de retorno.
Instalación simple en el guía deslizante G892, no sustituye a un tope de puerta.

Placa de montaje A162
Juego de placa de montaje para puertas metálicas.

Descripción

Articulo

Descripción

Articulo

DC840, tamaño EN 1-4, plata EV1

DC840------EV1-

Dispositivo de retención A152

DCA152-------40

DC840, tamaño EN 1-4, eje de 4 mm, plata EV1

DC8404-----EV1-

Amortiguador de apertura A153

DCA153-------40

DC840, tamaño EN 1-4, eje de 8 mm, plata EV2

DC8408-----EV1-

Dispositivo de retención A156

DCA156-------40

Guía deslizante oculta G892, plata EV1

DCG892-----EV1-

Amortiguador de apertura A157

DCA157---------

Guía deslizante oculta G893, plata EV1

DCG893-----EV1-

Placa de montaje A162, galvanizada

DCA162-------40

DC840 + G893 (G892)
31
(20)

Metal Doors: door installation
456

137

R8

31
(20)

474

128

MAX 20
MAX 10

200

200

165

456

31
(20)

137

12/16*/20**

21,5
(21)

440x31
(440x20)

107

320

82

42

32

9

20

9

3

9/13*/17**

278x32

338

8
R

32

177,5

99

286

31
(20)

Timber Doors: door installation

MAX 20

456

MAX 10

137

R

31
(20)

8

3

165

42

200

21,5
(12)
9/13*/17**

200

440x31
(440x20)

278x32

32

Detail A
320

82
9

9

338

338

= =

R8

32

177,5
73
R8

R8

286
500

R8

26

= with standard concealed door closer
* = version with 4 mm spindle extension
** = version with 8 mm spindle extension
ASSA ABLOY is the global
leader in door
opening solutions,
dedicated to satisfying
end-user needs for
security, safety and
convenience.

Abloy Oy
P.O.Box 108
80101 Joensuu
FINLAND
Tel.: +358-20 599 2501
Fax: +358-20 599 2209
www.assaabloy.com

DC840 + G893/G892
G893 (G892)
DC860
Metal Doors: frame installation
320

82
9

20

32

9

R
8

338

73
177,5

32

9/13*/17**

440x31
(440x20)

3

21,5
(12)
31
(20)

456

42

12/16*/20**

278x32

31
(20)

137

MAX 20
MAX 10

R8

474

128

Timber Doors: frame installation
320

32

82
9

9

338

R8

286

26

500

42

R8

21,5
(12)

R8

3

= =

73

9/13*/17**

338

R8

32

177,5

31
(20)

278x32

MAX 10
MAX 20

= with standard concealed door closer
* = version with 4 mm spindle extension
** = version with 8 mm spindle extension

31
(20)

440x31
(440x20)

456

137

R
8

200

200

165

ASSA ABLOY is the global
leader in door
opening solutions,
dedicated to satisfying
end-user needs for
security, safety and
convenience.

Abloy Oy
P.O.Box 108
80101 Joensuu
FINLAND
Tel.: +358-20 599 2501
Fax: +358-20 599 2209
www.assaabloy.com
9313805 13.5.2011

Manilla institucional
Serie cortafuego

Serie Sena
Las puertas para llamas y cortafuego mantienen la estanqueidad
de la habitación en la que se ha producido un incendio, evitando
que las llamas puedan propagarse al resto de las habitaciones
del edificio. En esta labor, el herraje (cerradura, manilla, pomo,
cierrapuertas, ...) cumple un papel muy importante, asegurando
que la puerta se mantenga totalmente cerrada y se evite el paso
de calor y gases inflamables.
En este capítulo se incluyen manillas de acero inoxidable y
manillas con base acero (negras NE).
La serie Sena ha sido certificada por la entidad L.G.A.I. y según
la norma UNE -EN 1634-1:2000 como manilla cortafuego
(resistencia mínima de 120 minutos a pruebas de fuego con la
puerta correspondiente).
Cuadradillos cortafuego
de acero zincado, capaces de aguantar altas temperaturas.
Casquillos reductores
de acero de 9 a 8 mm, 8 a 7 mm y 8 a 6 mm para cerraduras
cortafuego.
Fijación de la manilla
La fijación se realiza, según los modelos, mediante estoques fijos
en la placa interior, estoques flotantes o tirafondos directamente
a la hoja de la puerta, atravesando la cerradura CF.

Modelo

Mano

Para 2030F

Para CF50-60

-

MS0F885NE

MS0F872NE

En este último caso, pueden solicitarse estoques flotantes que
atravesarán la puerta desde el lado exterior al interior, dando
mayor resistencia a la instalación. Los tornillos de fijación de
la manilla a la puerta no están a la vista, evitando en edificios
públicos la sustracción de las manillas.
Acabados
» Inox
» Negro

Modelo

AISI 316L
Ral 9005

G

Mano

Para 2030F

-

Para CF50-60
MSMF872NE
MSMF872IS16

Modelo

Mano

Para 2030F

Para CF50-60

-

MS5F800NE

MS5F800NE

Modelo

Mano

Para 2030F

-

MSMF800NE

Para CF50-60

MSMF800IS16

Modelo

Mano

Para 2030F

Para CF50-60

-

MS0F885IS16

MS0F872IS16

Modelo

Mano

Para 2030F

-

Para CF50-60
MSCF800NE
MSCF800IS16

Modelo

Mano

Para 2030F

Para CF50-60

-

Modelo

Mano

Para 2030F

-

MSMF885NE

Para CF50-60

Mano

Para 2030F

Manilla + tirador*

MSTF885NE

Manilla + tirador

MSTF885IS16

Tirador + tirador

MTFEL885IS16

Tirador + tirador

MTF0L885IS16**

Mano

Para 2030F

Manilla + tirador*

Para CF50-60

(condena)
Para CF50-60
MSTF872NE

MSMF885IS16

MSTF872IS16
Tirador + tirador
* Pomo bola en NE

TTF0L885IS16
** Sin estoques

Manillas | TESA catálogo general
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ANNEX 3
FITXES NORMES CAMPS ESPORTIUS

NIDE

500

8

8

200

2013

R

FÚTBOL SALA

NORMAS
REGLAMENTARIAS

PORTERÍA

8

FTS

BANDA DE SEGURIDAD

META

ÁREA DE ESQUINA
RADIO 25

LÍNEA DE META

ÁREA PENAL
PUNTO PENAL

100
BANCO

8

10

LINEA DE MEDIO CAMPO

MESA
ANOTADOR

500

100

500

ZONA DE
SUSTITUCIONES

75

8

LINEA DE BANDA

RADIO 3 m.

8

BANDA DE SEGURIDAD
8
100

Cotas en centímetros

EL CAMPO
DE JUEGO
FTS-1

BANDA DE SEGURIDAD

8

200

75

100

8

BANCO

500

500

ÁREA TÉCNICA

500

ZONA DE
SUSTITUCIONES

8

100

500

BANDA DE SEGURIDAD

8

CÍRCULO
CENTRAL

ÁREA TÉCNICA

4200-2500
4200-3800 (Competiciones Internacionales)

SEGUNDO PUNTO PENAL

*

4600-2900

80
40

40

8

300

8

8

100 100 mínimo
150 recomendado

2500-1600 *
2500-2000 (Competiciones Internacionales)
2700-1800

- LAS LÍNEAS FORMAN PARTE DE LA SUPERFICIE QUE DELIMITAN.
- TODAS LAS LINEAS DE MARCA TENDRÁN UNA ANCHURA DE 8 cm.
* DIMENSIONES COMPETICIONES ALTO NIVEL Y EN PISTAS DE USO POLIDEPORTIVO: 40mX20m

R

NIDE

FÚTBOL SALA

NORMAS
REGLAMENTARIAS

2013

FTS

500

500

SEGUNDO PUNTO PENAL
10

MARCA
ADICIONAL DE
DISTANCIA
MÍNIMA

316
1000

PUNTO PENAL

10

AREA PENAL
R=
6

00

8

8

500

8

500

ORIGEN
DEL
RADIO

600
8

LINEA DE META

200

100

META

300

500

600

8

8

8

8

8

8

1516

8

Cotas en centímetros

8

500

40

ZONA DE
SUSTITUCIONES

100
100 mínimo/
150 recomendado

75

40

ÁREA TÉCNICA
BANCO DE EQUIPO
100

100

CIRCUNFERENCIA 62 a
Cotas en centímetros

EL AREA TÉCNICA
FTS-3

500

línea de
medio campo

EL AREA PENAL
FTS-2

NIDE
2013

R

FÚTBOL SALA

NORMAS
REGLAMENTARIAS

FTS

200

208

RED MALEABLE DE MALLA
RECTA DE 10 x 10 SIN TENSAR

208

8

80

* SISTEMA ANTIVUELCO
100

8

300
316

8

MARCO EN COLORES QUE
CONTRASTEN CON LA
SUPERFICIE DE JUEGO

- Las porterías dispondrán de un sistema antivuelco.

* El ejemplo gráfico del sistema antivuelco no presupone tipo.

100

8

80

BANDA DE SEGURIDAD

LÍNEA DE META
316

CAMPO DE JUEGO

- Las porterías para ciegos totales y deficientes visuales no podrán estar fijadas al suelo, para
salvaguardar la integridad física de los jugadores, y evitar lesiones en caso de choque contra ellas.

Cotas en centímetros

LA PORTERÍA
FTS-4

NIDE
2013

R
NORMAS
REGLAMENTARIAS

FÚTBOL SALA

FTS

TRAVESAÑO
LARGUERO
ADICIONAL

RED U OTRO ELEMENTO
PARA TAPAR EL HUECO

SISTEMA ANTIVUELCO
8

100

300
316

8

MARCO EN COLORES QUE
CONTRASTEN CON LA
SUPERFICIE DE JUEGO

- Las porterías dispondrán de un sistema antivuelco

RED MALEABLE DE MALLA
RECTA DE 10 x 10 SIN TENSAR

150

* El ejemplo gráfico del sistema antivuelco no presupone tipo.

220

Porterías de menores dimensiones,niños principiantes
Cotas en centímetros

MINIFÚTBOLSALA
LA PORTERÍA
FTS-4A

208

200

208

RED MALEABLE DE MALLA
RECTA DE 10 x 10 SIN TENSAR

180 (categoría alevín)

160 (categoría benjamín)

8

8

80

NIDE
2013

R

FÚTBOL SALA

NORMAS
REGLAMENTARIAS

FTS

300 / 500**
100 200

400 / 500 **
200 200

400 / 500 **
200 200
ZONA DE ASIENTOS PARA ESPECTADORES

BANDA DE SEGURIDAD

100

ZONA DE
SUSTITUCIONES

ZONA DE
SUSTITUCIONES

75

200 150

BANDA DE SEGURIDAD
75

450 / 1000**

500

ÁREA TÉCNICA
BANCO

ÁREA TÉCNICA
BANCO

MESA
ANOTADOR
ZONA DE ASIENTOS PARA ESPECTADORES

ÁREA AUXILIAR (Espacio libre exterior)

500

ZONA DE ASIENTOS PARA ESPECTADORES

ÁREA AUXILIAR (Espacio libre exterior)

BANDA DE SEGURIDAD

BANDA DE SEGURIDAD

ZONA DE ASIENTOS PARA ESPECTADORES

ÁREA AUXILIAR (Espacio libre exterior)

> 200*
ZONA DE ASIENTOS PARA ESPECTADORES

PASO DE ENTRADA / SALIDA
(Separado del público y protegido en toda su extensión)

ÁREA AUXILIAR: Espacio libre exterior para anotadores, área técnica, cámaras, fotógrafos, publicidad, seguridad,etc.
(Dimensiones mínimas)

*En competiciones de Liga Nacional de Fútbol Sala el público debe estar a una distancia de 3,00 m. de las
protecciones de los banquillos.

**Dimensiones recomendadas en competiciones internacionales de alto nivel:
Dimensiones pista: 40mx 20m.
Dimensiones totales: 50m x 35 m.

Cotas en centímetros.

ESPACIOS PARA ANOTADORES, ÁREA TÉCNICA Y ÁREA AUXILIAR EXTERIOR PARA
COMPETICIONES DE ALTO NIVEL
FTS-6

NIDE

BALONMANO

BLM

BANDA DE SEGURIDAD
PORTERIA

5

200

2013

R
NORMAS
REGLAMENTARIAS

LÍNEA EXTERIOR DE PORTERÍA

LÍNEA DE GOL

ÁREA DE PORTERÍA
LÍNEA DE RESTRICCIÓN DEL PORTERO

5

BANDA DE SEGURIDAD

1992,5
5

200

BANDA DE SEGURIDAD
8
5

EL CAMPO
DE JUEGO
BLM - 1

100

837

8
300

2000

5

837
100

2200

- Cotas en centímetros.
- TODAS LAS LINEAS FORMAN PARTE DE LA SUPERFICIE QUE DELIMITAN.
- LAS LINEAS QUE SEPARAN LAS AREAS ADYACENTES DEL CAMPO DE JUEGO PUEDEN SER
ELIMINADAS SI DICHAS AREAS ADYACENTES SON DE COLORES DIFERENTES.

100 mn.
150 rec.

350
350

MESA ANOTADOR
CRONOMETRADOR

LÍNEA DE CAMBIOS
ZONA DE CAMBIOS

450
LÍNEA CENTRAL

450

BANDA DE SEGURIDAD

5

4000

4400

50 mínimo

(Competiciones Nacionales 6 plazas)

15

5

15

BANCO DE JUGADORES RESERVAS

LÍNEA DE BANDA

LÍNEA DE GOLPE FRANCO

Competiciones Nacionales: 9 jugadores y 4 oficiales (técnicos)

1992,5

LÍNEA DE 7 m.

BANCO DE JUGADORES RESERVAS

LÍNEA DE AREA DE PORTERÍA

2013

R

BALONMANO

NORMAS
REGLAMENTARIAS

BLM

LÍNEA DE GOLPE FRANCO

15

BANDA DE SEGURIDAD

NIDE

15

15

LÍNEA DE 7 m.

5

100

LÍNEA DE ÁREA DE PORTERÍA

5

5
245

587

8

R=

100

LÍNEA DE GOL

LÍNEA DE FONDO

PORTERÍA

200

5

100

5

5

400

ÁREA DE PORTERÍA

60
00

LÍNEA RESTRICCCIÓN DEL PORTERO

R

700

=9
00

15

5

300

CENTRO DEL RADIO

8

300

8

587

5

245

1500

Cotas en centÍmetros

EL ÁREA Y LA LÍNEA DE ÁREA DE PORTERÍA.
LA LÍNEA DE RESTRICCIÓN DEL PORTERO, DE 7m Y DE GOLPE FRANCO.
BLM-2

5

R

NIDE

BALONMANO

NORMAS
REGLAMENTARIAS

2013

BLM

LA PORTERIA DEBE ESTAR SOLIDAMENTE FIJADA AL SUELO
100
SOPORTE TRASEO
DE LA RED

28

13 uds. de 20

MARCO EN DOS COLORES
ALTERNATIVOS
QUE CONTRASTEN CON
EL FONDO DEL CAMPO

28

MARCO A SUELO

208

28

200

9 x 20 = 180

RED MALEABLE DE MALLA
RECTA DE 10 x 10 SIN TENSAR

208

9 uds. de 20

28

8

80

1

SISTEMA ANTIVUELCO

8

316

130-150

1

8

300

SISTEMA DE FIJACIÓN CON ELEMENTO ANTIVUELCO
100

28

13 uds. de 20

MARCO EN DOS COLORES
ALTERNATIVOS
QUE CONTRASTEN CON
EL FONDO DEL CAMPO

28

50

DRENAJE

DRENAJE

8

300

8

316
Cotas en centimetros
2

SISTEMA DE FIJACIÓN CON CAJETINES (NO ES COMPATIBLE CON FUTBOL SALA)

Los ejemplos gráficos no presuponen tipo

LA PORTERIA
BLM - 3 A

208

BLOQUE DE HORMIGÓN

8,2
25

200

9 x 20 = 180

208

RED MALEABLE DE MALLA
RECTA DE 10 x 10 SIN TENSAR

2

50

LASTRADO DE LA RED

35

9 uds. de 20

CUERDA DE TENSIÓN

28

28

8

80

NIDE
2013

R

BALONMANO

NORMAS
REGLAMENTARIAS

BLM

5000

*

PORTERIA

250

2000

250

BANDA DE SEGURIDAD

300

ESPACIO LIBRE EXTERIOR

300

1500

200

4000

BANDA DE SEGURIDAD

200

BANDA DE SEGURIDAD

ZONA ENTRENADORES/ÁRBITROS

300

BANCO DE EQUIPO

BANCO DE EQUIPO

400
600
700

Altura libre 10-12 m.

900

*Espacio libre exterior para bancos de equipos,anotadores,cronometradores, zona de cambios,cámaras tv,
fotógrafos,publicidad,etc.

LÍNEA
CENTRAL

LÍNEA DE CAMBIOS

BANDA DE SEGURIDAD

350

200

300

200

LÍNEA DE BANDA
200

BANCO DE EQUIPO

ZONA EXTERIOR

100

MESA DE JUECES,
CRONOMETRADOR,ETC.

150

2800

200

BANDA DE SEGURIDAD

100 200

300

Plataforma a 0,30 m.
sobre pista
MESA DE APOYO 4,50 m. (mínimo)
6 asientos (mínimo)

BANCO DE EQUIPO

Plataforma a 1,00 m. sobre pista

Cotas en centímetros.
ESPACIOS PARA ANOTADORES, CRONOMETRADORES,BANCOS DE EQUIPO Y ZONA EXTERIOR
PARA COMPETICIONES DE ALTO NIVEL
BLM-5

Terrenys de joc
2. Quadre referent a la normativa dels terrenys de joc
La condició reglamentària dels terrenys de joc, serà determinada per una Comissió Específica
d’aquesta FCBQ que es nomenarà a l’efecte.
NIVELL DE
COMPETICIÓ

NIVELL 1

NIVELL 2

NIVELL 3

NIVELL 4

NIVELL 5

COMPETICIONS

LLIGUES
CATALANES

COPES CATALUNYA
1 CATALANA
SOTS 21 MASC. PREF
JÚNIORS i CADETS
PREFERENTS

2 CATEGORIA MASC.
JÚNIORS i CADETS
1r ANY i INTERTERRIT.

3 CATEGORIA
MASC.
RESTA DE
COMPETICIONS I
PROMOCIÓ

MINIBÀSQUET

1.

Arbitratge senzill a Cadet
Interterritorial (excepte Fase
Final).

MIDES
TERRENY DE JOC

ACB FEB

28 x 15
o
26 x 14
FIBA

28 x 15
o
26 x 14
FIBA 2008

28 x 15 o
26 x 14 o
24 x 13
FIBA 2008

25,60 x 15
o
20 x 12 (5)

2.

PAVELLÓ COBERT
I TANCAT

ACB FEB

SI

SI

Necessari per
establerts
a
Específiques
competició.

MARCADOR
VISIBLE

ACB FEB

-----

-----

3.

Arbitratge

NO (2)

NO

SI

NO

Observacions:

als supòsits
les
Bases
de
cada

doble

a

la

3a.

Categoria i fases finals.
MARCADOR i
CRONÒMETRE
ELECTRÒNIC VISIBLE

ACB FEB

APARELLS 24"

ACB FEB

SI (4)

NO

NO

NO

NÚM. ÀRBITRES

ACB FEB

2

2(1)

1(3)

1

NÚM. AUXILIARS
DE TAULA

ACB FEB

3 (4)

2 (4)

2

CARACTERÍSTIQUES
PILOTA

BADEN

Noves Regles 2014

SI

SI

2

NO

VEURE QUADRE PILOTES BADEN

NO

4.

Excepte per
establerts
a
Específiques
competició.

als supòsits
les
Bases
de
cada

5.

L’FCBQ
podrà
autoritzar
terrenys de joc amb mides
inferiors.

Terrenys de joc
3. Mides oficials del terreny de joc 28 m. x 15 m. (6.75 m.)

Línia de 3 punts a
6.75 m.

Zona restringida de
forma rectangular

Noves Regles 2014

Terrenys de joc
4. Mides oficials del terreny de joc 28 m. x 15 m. (6.25m.)

Línia de 3 punts a
6.25 m.
Zona restringida de
forma trapezoïdal

Noves Regles 2014

Terreny de joc
5. Marcatge de la línia de 3 punts a pistes inferiors a 15 m.
OPCIO A:
Si el terreny de joc mesura 15 m.

OPCIO B:
.

Si el terreny de joc mesura 14
metres o menys, caldrà guardar
una distància de 0,50 m. amb la
línia de banda lateral i ajustar la de
6,75 m
Noves Regles 2014

Terreny de joc
6. Marcatge de la zona del semicercle de no-càrrega
Aquest marcatge serà obligatori per a totes les categories de nivell 1-2 (quadre
normatives del terreny de joc – pàg.16) i es situarà a sota de cada cistella.
Recordeu que la distància des del cercle a l’interior del semicercle serà de 1.25
metres.

Noves Regles 2014

Terreny de joc
7. Marcatge de la zona restringida de forma rectangular

Noves Regles 2014

Terreny de joc
8. Diferents possibilitats de terrenys de joc
PISTA OFICIAL

6,75m

COPA CATALUNYA
CAMP. 1ª CAT.
SOTS 21 M. PREF
JUNIOR PREF.
CADET PREF.
Noves Regles 2014

PISTA OFICIAL

6,25m

RESTA DE CATEGORIES

PISTA AUTORITZADA

6,25m

RESTA DE CATEGORIES

Terreny de joc
9. Combinació de pistes

Noves Regles 2014

NIDE
2015

R

BALONCESTO

NORMAS
REGLAMENTARIAS

BLC

5

200

BANDA EXTERIOR

BANDA EXTERIOR

LINEA LATERAL
15

5

350

5

ZONA DE BANCO DE EQUIPO A

LINEA LATERAL DE SAQUE

BANDA EXTERIOR

895
5

5

5

832,5

1397,5

5

360

5

832.5

LINEA CENTRAL

5

2800

3210

CIRCULO CENTRAL

500

NT
OS

500

PU

5

TA
3

5

AS

895

NA

LINEA DE TIRO LIBRE
AN

SILLAS DE
SUSTITUCIÓN

ZO

C

SILLAS DE
SUSTITUCIÓN MESA DE ANOTADORES

IT E

1397,5

L O SI N

LIM

LINEA LATERAL DE SAQUE

I

CU

RG
A
ZONA RESTRINGIDA

IC

CA

SEM
R

ZONA DE BANCO DE EQUIPO B

5

5

LINEA DE FONDO

200

BANDA EXTERIOR

5

90

5

200 5

410

5

480

1500

5

410

5

90

5
5 200

200

1910

EL INTERIOR DE LA ZONA RESTRINGIDA DEBERÁ SER PINTADO DE UN COLOR.
LA BANDA EXTERIOR Y EL CIRCULO CENTRAL DEBERÁN SER DEL MISMO COLOR QUE EL DE LA ZONA RESTRINGIDA.
EL CIRCULO CENTRAL PUEDE NO PINTARSE SI LLEVA PUBLICIDAD CORPORATIVA O PUBLICITARIA.

EL CAMPO DE JUEGO
BLC-1

Cotas en centimetros

NIDE
2015

R

BALONCESTO

NORMAS
REGLAMENTARIAS

BLC

ZONA DE CANASTA DE TRES PUNTOS

0

90

5

OS
NT
PU

LINEA DE TIRO LIBRE
360

5

5

85

67

D

ZONA DE BANCO DE EQUIPO

18

10

3

LINEA LATERAL DE SAQUE

LINEA L
ÍMIT
EZ
ON
AC
AN
AS
TA

E

175

120

157,5

5

299

12

5

85

ZONA NEUTRAL

580

85

5

ZONA RESTRINGIDA
40

832,5

5

15

BANDA EXTERIOR

5

90

5

410

5

5
480

410

5

90

1500

EL INTERIOR DE LA ZONA RESTRINGIDA DEBERÁ SER PINTADO DE UN COLOR.
LA BANDA EXTERIOR Y EL CIRCULO CENTRAL DEBERÁN SER DEL MISMO COLOR QUE EL DE LA ZONA RESTRINGIDA.
EL CIRCULO CENTRAL PUEDE NO PINTARSE SI LLEVA PUBLICIDAD CORPORATIVA O PUBLICITARIA.

Cotas en centimetros

LINEA DE TIROS LIBRES, ZONA RESTRINGIDA Y
LINEA DE CANASTA DE TRES PUNTOS
BLC-2

5

BALONCESTO

NIVEL
S

305
305

UPER
IOR D
EL AR
O
NIVEL
INFER
IOR D
EL TA
BLERO

BLC

105

2015

R
NORMAS
REGLAMENTARIAS

290
290

NIDE

5

180

0
12

200
5 40 )
100 )
m
5
RE
5
m
)
SE
6
5
5
0
LIB CLA
(1,
5m
2,2
12
O
C
2
(
I
,
N
C
3
E
0
B
(
Ú
A
E
12
AS
0
EG
SP
EA
AS
CL
12
" E LE S
AS
CL
"L
B
CL
RIA
VA

ESPACIO LIBRE "L": ESPACIO ENTRE LA PROYECCIÓN DEL TABLERO Y EL SOPORTE O LA PARED DE APOYO
CLASE A: ESPACIO LIBRE 3,250 m. (1,20 + 0,05 + 2,00)
CLASE B: ESPACIO LIBRE 2,250 m. (1,20 + 0,05 + 1,00)
CLASE C: ESPACIO LIBRE 1,650 m. (1,20 + 0,05 + 0,40)

Cotas en centimetros

POSICIÓN DEL TABLERO
ESPACIO LIBRE
BLC-5

NIDE
2013

R
NORMAS
REGLAMENTARIAS

VOLEIBOL

VOL

ZONA LIBRE

ZONA DE
CALENTAMIENTO
3 X 3 m.

300
800

*

ZONA DE SAQUE

5

ZONA DE
CASTIGO
1X1m

LINEA DE FONDO

5

LINEA DE ATAQUE

RED

MESA
ANOTADOR

SOPORTE
DE LA RED

LINEA CENTRAL

MESA
ANOTADOR

50 a 100

ZONA DE ATAQUE
DE FRENTE

ZONA DE
SUSTITUCIÓN

SILLA
PRIMER ÁRBITRO

292,5

300

20

50 a 100

5

2400 a 3400
1800

30

292,5

15

*

ZONA DE DEFENSA

ZONA DE SUSTITUCIÓN
DEL LÍBERO

175

LÍNEA DE RESTRICCIÓN
DE ENTRENADORES

LINEA LATERAL

595

600

*

BANCO DE EQUIPO

150

20

5

175

ZONA DE SUSTITUCIÓN
DEL LÍBERO

LÍNEA DE RESTRICCIÓN
DE ENTRENADORES

5

15

5

20

595

600

*

BANCO DE EQUIPO

15

* PROLONGACIÓN
LÍNEA DE ATAQUE

150
ZONA DE
CASTIGO
1X1m

*

300
800

ZONA DE SAQUE

ZONA DE
CALENTAMIENTO

ZONA LIBRE

5

EL ÁREA
DE JUEGO
VOL-1

300
500

890

5

900

*

1500 a 1900

3 X 3 m.

*

300
500

300 450

*

Cotas en centímetros
CAMPO DE JUEGO
ZONA LIBRE
El Área de juego comprende el Campo de Juego y la Zona libre
En Competiciones Mundiales y Oficiales FIVB, Divisiones de Honor y Superligas de la RFEVB
En Competiciones Mundiales y Oficiales FIVB

*
**

**

R

NIDE

VOLEIBOL

NORMAS
REGLAMENTARIAS

VOL

ANTENA:

10 10 10

2013

80

VARILLA DE 10 mm DE DIAMETRO Y 1.80 m.
DE LARGO PARA DELIMITAR LOS LIMITES
DEL AREA POR DONDE PUEDE JUGARSE
EL BALON

BANDA LATERAL

BANDA SUPERIOR DE LONA
BLANCA DE 7 cm DE ANCHO

CUERDA
SUPERIOR
DE TENSIÓN
DE LA RED

200

255

100

ALTURA DE LA RED VARIABLE SEGÚN LA CATEGORÍA

CABLE DE SUJECCIÓN
DE LA RED

DISPOSITIVO
DE TENSADO
DEL CABLE

CUERDA INFERIOR
DE TENSIÓN
25
DE LA RED
50

50 / 100

BANDA INFERIOR DE LONA
BLANCA DE 5 cm DE ANCHO
RED DE MALLA NEGRA DE 10x10 cm

5

*

FORRO DE MATERIAL
AMORTIGUADOR

LINEA LATERAL

950
1000

LARGO DE LA RED

900

ANCHO CAMPO DE JUEGO

CAMPO DE JUEGO

55 MÁXIMO

ALTURA DEL BORDE SUPERIOR DE LA RED DE VOLEIBOL (m)
CATEGORÍA

MASCULINOS

FEMENINOS

Sénior

2,43

2,24

Juvenil (16 a 18 años)

2,43

2,24

Cadete (14 y 15 años)

2,37

2,18

Infantil (12 y 13 años)

2,24

2,10

Alevín (11 años)

2,10

2,10

Benjamín (Hasta 10 años)

2,00

2,00

Cotas en centímetros

* En competiciones mundiales y oficiales FIVB

VOL-2. LOS POSTES Y LA RED

NIDE
2013

R

VOLEIBOL

NORMAS
REGLAMENTARIAS

VOL

POSTE

POSTE

BASE
ANCLAJE

CAJETIN

<2,5

4

CON BASE Y ANCLAJE
TIPO 2 (UNE-EN 1271)

35

45º

Base situada fuera del campo de juego y protegido mediante
forro almohadillado para evitar riesgos

MACIZO DE
HORMIGÓN

Tubo de drenaje en
instalaciones al exterior

VOL-3 FIJACIÓN DE LOS POSTES

CON CAJETÍN EMPOTRADO
TIPO 1 (UNE-EN 1271)

Los ejemplos gráficos no presuponen tipo.

VOL
PERÍMETRO 65 - 67 cm.
PESO 260 - 280 g
PRESIÓN INTERIOR 0,30-0,325 Kp/cm2
(294,3-318,82 hPa )

VOL-4. EL BALÓN

R

NIDE

MINIBASKET

NORMAS
REGLAMENTARIAS

2011

200

BANDA EXTERIOR

IDA

BANCO DE EQUIPO

AREA
R

ESTR
ING

* LINEA DE 3 PUNTOS
LINEA LATERAL

1397.5

LINEA DE TIRO LIBRE

CIRCULO CENTRAL

MESA DE ANOTADORES

5

LINEA DE FONDO

2800

LINEA CENTRAL

5

3200

MBK

15

15
5

175

175

5

BANCO DE EQUIPO

360

5

1397.5

400

200

5

120

520

400

* LINEA DE 3 PUNTOS

360

BANDA EXTERIOR

EL CAMPO
DE JUEGO
MBK-1

*

5

5

345

5

200

5

590
800

5

345

5
200

1500
1900

Cotas en centímetros
LINEA DE 3 PUNTOS PARA CAMPEONATOS DE ESPAÑA DE SELECCIONES AUTONOMICAS DE MINIBASKET (FEB)

TAMAÑOS PERMITIDOS DEL CAMPO (FEB)

28m x 15m

26m. x 14m.

24m. x 13m.

22m. x 12m.

20m. x 11m.

OTROS TAMAÑOS ADMITIDOS DEL CAMPO
18m x 10m

16m. x 9m.

14m. x 8m.

12m. x 7m.

NIDE
2011

R

MINIBASKET

NORMAS
REGLAMENTARIAS

MBK
120
5

59

5

5

90

NIVEL SUPERIOR
DEL ARO

30

60

+9 0
45

0
2,0-4

45

+2
15 -

LINEAS PINTADAS EN NEGRO
EN TABLERO BLANCO
LINEAS PINTADAS EN BLANCO
EN TABLERO TRANSPARENTE

90

15

30

40-45

45

5

RED DE COLOR BLANCO

ESPESOR MINIMO 2,5

120
PROTECCIÓN (1)

215

FRONTALY LATERAL ALMOHADILLADA
ESPESOR MINIMO 5

PROTECCIÓN (2)

LINEA DE FONDO

230

305 (EDADES DE 11 Y 12 AÑOS)

260 (EDADES INFERIORES A 11 AÑOS)

INFERIOR Y LATERAL ALMOHADILLADA

5

120

Cotas en centimetros

40 (mínimo)
100 (medio)
200 (máximo)

"L" ESPACIO LIBRE
165 (MÍNIMO) CLASE C
225 (MEDIO) CLASE B
325 (ÓPTIMO) CLASE A - COMPETICIONES NACIONALES

(1) PROTECCIÓN PARA CUALQUIER PARTE DEL SOPORTE A ALTURA INFERIOR A 2,75 EN UNA LONGITUD DE 1,20 m. TRAS EL TABLERO.
(2) PROTECCIÓN DE LA BASE DEL SOPORTE, ESPESOR MÍNIMO 10 cm. COMPETICIONES NACIONALES Y REGIONALES.

EL TABLERO - LA CANASTA
EL SOPORTE.
MBK-2

NIDE
2011

R

NORMAS
REGLAMENTARIAS

MINIBASKET

MBK

5

2,0 - 2,7

2,0 - 2,5

A

A

4,8 - 5,5

2,0 - 2,7

35 - 45

TABLERO

SECCION TRANSVERSAL
A-A
Cotas en centimetros

ACOLCHADO DEL TABLERO (Competiciones nacionales y regionales)
MBK-3

II
II. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

SITUACIÓ

ESCOLA INFANTIL
Pista esportiva escola
Accés
Principal

TELEF

PAVELLÓ POLIESPORTIU

PROJECTE BÀSIC i D'EXECUCIÓ

Accés
Escola

Accés
de Servei
ET

ABRIL 2017

REFORMA PUNTUAL DEL PAVELLÓ
POLIESPORTIU MUNICIPAL
Adreça:

Ctra. Sta. Margarida (Pavelló)
17185, Vilobí d'Onyar (Girona)
Promotor:

Ajuntament de Vilobí d'Onyar
Travessera Casa de la Vila 1, Vilobí d'Onyar (Girona)

Pati de l'escola

CEIP
JOSEP
MADRENYS

EMPLAÇAMENT
escala 1/500 (A3)

EMPLAÇAMENT i SITUACIÓ

01

escala: 1/500 (A3)
Arquitecte:

Jordi Carreras Güell

Nord

JORDI CARRERAS GÜELL - ARQUITECTE
Rambla Prat 9 3-2, Barcelona - tl.619 676 911- www.carrerasolle.com

MAGATZEM

GRADA DE PÚBLIC
SALA MÀQUINES

VESTIDOR
FARMACIOLA
ARBITRE

CANCELL

VESTIDOR 2
ADAPTAT
W.C.
LAVABO

ACCÉS
PRINCIPAL

VESTÍBUL

23.00

DUTXES

PISTA POLIESPORTIVA

DUTXES
W.C.

CANCELL
LAVABO
VESTIDOR 1
ADAPTAT

44.00

CIRCULACIONS
ACCÉS
DE SERVEI

CANCELL
CANCELL
BAR

DISTRIBUIDOR

LAVABO
HOMES

ESTACIÓ
TRANSFORMADORA

LAVABO
MINUS
LAVABO
DONES

MAGATZEM

C

R
RE
AR

DE

N
SA

TA

M

A
G
AR

DA
RI

PROJECTE BÀSIC i D'EXECUCIÓ

ABRIL 2017

REFORMA PUNTUAL DEL PAVELLÓ
POLIESPORTIU MUNICIPAL
Adreça:

Ctra. Sta. Margarida (Pavelló)
17185, Vilobí d'Onyar (Girona)
Promotor:

Ajuntament de Vilobí d'Onyar
Travessera Casa de la Vila 1, Vilobí d'Onyar (Girona)

ESTAT ACTUAL
PLANTA BAIXA

02

escala: 1/200 (A3)
PLANTA BAIXA
escala 1/200 (A3)

Arquitecte:

Jordi Carreras Güell

Nord

JORDI CARRERAS GÜELL - ARQUITECTE
Rambla Prat 9 3-2, Barcelona - tl.619 676 911- www.carrerasolle.com

SECCIÓ A
escala 1/200 (A3)

SECCIÓ B
escala 1/200 (A3)

PROJECTE BÀSIC i D'EXECUCIÓ

ABRIL 2017

REFORMA PUNTUAL DEL PAVELLÓ
POLIESPORTIU MUNICIPAL
Adreça:

Ctra. Sta. Margarida (Pavelló)
17185, Vilobí d'Onyar (Girona)
Promotor:

Ajuntament de Vilobí d'Onyar
Travessera Casa de la Vila 1, Vilobí d'Onyar (Girona)

ESTAT ACTUAL
SECCIONS

03

escala: 1/200 (A3)
SECCIÓ C
escala 1/200 (A3)

Arquitecte:

Jordi Carreras Güell

Nord

JORDI CARRERAS GÜELL - ARQUITECTE
Rambla Prat 9 3-2, Barcelona - tl.619 676 911- www.carrerasolle.com

ENDERROCS
E1

SALA MÀQUINES

E2

REBAIX DE PAVIMENT PER ENCASTAR
REMAT RAMPA
Repicat de solera de formigó
existent per formació de rebaix per
encastar el remat inferior de la
rampa.

E4

REBAIX DE PAVIMENT PER ENCASTAR
CATIFA
Repicat de solera de formigó
existent per formació de rebaix per
encastar l'estora. Cal un rebaix de
2,5cm. Cal que la superfície quedi
perfectament rugosa. Si mo es pot
garantir es farà un rebaix de 6cm i es
farà una capa de morter de
regularització de 3-4cm. de gruix.
Cal verificar el gruix de la catifa
abans de l'execució del rebaix.

E5

DESMUNTATGE DE FUSTERIES
EXISTENTS

VESTIDOR
ARBITRE

CANCELL

VESTIDOR 2
ADAPTAT
W.C.
LAVABO

24,00

DUTXES

E5

E1

E2

E4

DUTXES
W.C.

CANCELL
LAVABO

SANEJAMENT DE PAVIMENT EXISTENT

Sanejament de superfície de paviment
esportiu de resina per a la regularització
deixant la superfície sense rugositats ni
ressalts. Superfície regularitzada a justificar.

VESTIDOR 1
ADAPTAT

DETALL 1

46,00

E2

CANCELL
CANCELL
BAR

DISTRIBUIDOR

LAVABO
HOMES

ESTACIÓ
TRANSFORMADORA

LAVABO
MINUS
LAVABO
DONES

MAGATZEM

PLANTA BAIXA
escala 1/250 (A3)

2,00

0,06

PROJECTE BÀSIC i D'EXECUCIÓ

ABRIL 2017

REFORMA PUNTUAL DEL PAVELLÓ
POLIESPORTIU MUNICIPAL
Adreça:

E4

Promotor:

S1.1
2,00

Ajuntament de Vilobí d'Onyar
Travessera Casa de la Vila 1, Vilobí d'Onyar (Girona)

2,5

E5

Ctra. Sta. Margarida (Pavelló)
17185, Vilobí d'Onyar (Girona)

Rebaix en paviment per allotjar la nova catifa

ENDERROCS

PLANTA i DETALLS

04

escala: 1/100 (A1) - 1/200 (A3)
Arquitecte:

Jordi Carreras Güell

DETALL 1
escala 1/100 (A3)

SECCIÓ 1.1
escala 1/40 (A3)

Nord

JORDI CARRERAS GÜELL - ARQUITECTE
Rambla Prat 9 3-2, Barcelona - tl.619 676 911- www.carrerasolle.com

Pintat de superfície horitzontal i vertical de
grada color a decidir DF

+0.80

+0.80

+0.80
+0.45

Formació de banc segons detalls

0.60

+0.40

magatzem

grada

+0.45

+0.10

calderes

Barana de protecció

1.47

Barana de protecció
+0.04

+0.40

Formació de banc segons detalls

+0.08

+0.00

+0.06

Nova Cistella
Suspesa elèctrica

Nova Cistella
Suspesa elèctrica

àrbitres

12.07

Anclatges de
Voleibol

Anclatges de
Futbol sala
+0.11

+0.13

Anclatges de
Futbol sala

Anclatges de
Futbol sala

PISTA POLIESPORTIVA
sup. pista: 968 m²
sup. perímetre: 134,50 m²

pendent 0,09%

Anclatges de
Voleibol

<

<

pendent 0,45 %

<

<

+0.02

Nova Cistella
Suspesa elèctrica

40.00
+0.08

44.00

<

+0.10

+0.04

Nova Cistella
Suspesa elèctrica

2.00
1.00 1.00

1.00

INICI DE REPLANTEIG
Coincident amb el
centre de la pista i les
cistelles de bàsquet
existents a mantenir

vestidor 1
pendent 5 %

pendent 5 %

+0.02

+0.05

11.00

+0.16

20.00

catifa

+0.10

23.07

ACCÉS
PRINCIPAL

2.50

2.00

Anclatges de
Futbol sala

24.07

Vestíbul

Barana de protecció

vestidor 2

+0.04

2.00

1.00

+0.06

pendent 5 %
+0.02

+0.00

46.00
22.00

22.00
INICI DE REPLANTEIG
Coincident amb el
centre de la pista
existent

bar

serveis de públic

-0,03

PLANTA BAIXA
escala 1/200 (A3)
magatzem

ACCÉS
BAR

C
inst.
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REFORMA PUNTUAL DEL PAVELLÓ
POLIESPORTIU MUNICIPAL

PAVIMENTS I GRADA
Adreça:

Ctra. Sta. Margarida (Pavelló)
17185, Vilobí d'Onyar (Girona)

ACCÉS
PRINCIPAL

Promotor:

Ajuntament de Vilobí d'Onyar
Travessera Casa de la Vila 1, Vilobí d'Onyar (Girona)

PAVIMENTS
PLANTA BAIXA

05

escala: 1/100 (A1) 1/200 (A3)
Arquitecte:

Jordi Carreras Güell

Nord

ÀMBITS DE L'ACTUACIÓ
escala 1/400 (A3)

JORDI CARRERAS GÜELL - ARQUITECTE
Rambla Prat 9 3-2, Barcelona - tl.619 676 911- www.carrerasolle.com

200
100

4000

Dimensions de pistes, marcatge final i colors a
concretar amb la propietat i la DF en visita d'obra
segons mostres presentades

00

188

100

360

15
300

311

155,5

EIX DE CISTELLES
EXISTENTS

155,5

2000

R6

00

R9

MARCATGES SEGONS NORMES NIDE
i FEDERACIÓ CATALANA DE BÀSQUET
(Veure Annexes a la Memòria del Projecte)

200

400

1.00

700

MARCATGE ÀREA - HANDBOL
escala 1/300 (A3)
Tanques d'acer inoxidable

MARCATGE LONGITUDINAL - FUTBOL SALA i HANDBOL - COLOR TARONJA (Color a concretar en obra segons mostres i propietat)
escala 1/300 (A3)
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NOTA. La propietat decidirà si vol el marcatge
de la línia de 6,75 i si la vol amb un altre color

MARCATGE LONGITUDINAL - BASQUETBOLL - COLOR VERMELL (Color a concretar en obra segons mostres i propietat)
escala 1/300 (A3)

MARCATGE ÀREA - BASQUETBOLL
escala 1/300 (A3)
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PAVIMENTS
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MARCATGES DE PISTA I EQUIPAMENT
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escala: 1/100 (A1) 1/200 (A3)
Arquitecte:
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MARCATGE LONGITUDINAL - VOLEIBOL - COLOR BLAU (Color a concretar en obra segons mostres i propietat)
escala 1/300 (A3)

MARCATGE TRANSVERSAL - MINIBÀSQUET - COLOR VERD (Color a concretar en obra segons mostres i propietat)
escala 1/300 (A3)
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A- PAVIMENT ESPORTIU
Paviment esportiu de dobler tauler amb sabates i acabat de parquet
laminat de fusta natural d'auró . Alçada total de construcció de
60mm amb el sistema constructiu següent:

19
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Secció A

0.31

14

1.00

0.45

0.39

19

Secció A

0.42

1.39

13

0.35

0.39
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C

Secció B

A

B
1.00

0.29

SECCIÓ CONSTRUCTIVA A PER GRADA
escala 1/20 (A3)

450

B - RAMPA PERIMETRAL
Rampa amb posts de fusta natural d'auró amb una alçada que anirà
del regruix del nou paviment (6cm) a la cota de paviment acabat
existent. La rampa estarà formada amb els elements següents:
7Rastrells longitudinals de fusta de pi cuperitzat de 40x35mm
de secció treballat a taller en forma de cunya col·locats
longitudinalment al sentit del pendent cada 33cm (tres rastrells per
metre lineal) i fixats mecànicament al paviment de formigó existent.
8Rastrell transversal de fusta de pi cuperitzat de 40x25mm de
secció per límit de tarima col·locat en sentit transversal al pendent
de la rampa i fixat mecànicament a la part superior dels rastrells
longitudinals .
9Parquet de posts multicapa, amb capa d'acabat de gruix
3,0mm, de fusta d'auró superior envernissat a fàbrica, de llargària > a
1900mm, d'amplària 180 a 200mm, i de gruix total 14mm, amb 3
llistons per post, amb unió encadellada, fixat mecànicament als
rastrells longitudinals.
10Peça especial de remat encastada al paviment existent
formada amb xapa d'acer de 5mm doblegada segons detalls de
projecte. El perfil portarà gafes per a la seva fixació i quedarà
massissat per la part inferior amb morter.
11Envernissat amb vernís de poliuretà de dos components Bona
Trafficc Anti Slip especial per a superfícies amb requeriments
antilliscant.
12Pletina de transició i dilatació de paviment esportiu a rampa
de xapa galvanitzada de 80x1,5mm amb perforacions de ventilació
fixada mecànicament als rastrells transversals.
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PLANTA REFERENCIES
escala 1/400 (A3)
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SECCIÓ CONSTRUCTIVA A PER GRADA
escala 1/10 (A3)

15
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13

C- REVESTIMENT DE GRADA
13Taulons de fusta natural d'iroko existents
14Taulons de fusta natural d'iroko, iguals als del banc de grada
existent.
15Rastrellat longitudinal amb rastrells de fusta de pi cuperitzat
fixats mecànicament a grada de formigó
16Rastrellat transversal amb rastrells de fusta de pi cuperitzat
fixats mecànicament a rastrellat longitudinal.
17Fresat longitudinal superior de 5mm per remarcar la
horitzontalitat.
18Envernissat de grada amb vernís de poliuretà amb capa de
protector insecticida-fungicida i dues capes d'acabat.

13

15
0.17

130

19

D- PINTAT DE SUPERFÍCIES
19Pintat de paviment i frontal de grada color a decidir per la
DF
20Envernissat de paviment amb una capa de vernís de
poliuretà Bona sportive finish sobre les línies de marcatge esportiu.
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0.34

125

60

19

40

5

0.09

30

0.45
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1Làmina de PVC col·locada sobre el paviment existent.
2Làmina de polietilè expandit no reticulat FONPEX, de 3 mm
de gruix col·locada sobre la làmina de PVC.
3Sabatilles elàstiques còniques de goma de 20mm, fixades al
primer tauler amb la quantitat de 11 unitats per metre quadrat.
4Tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe
3(marí), de 12 mm de gruix, per a ambient exterior segons UNE-EN
636, reacció al foc B-s2, d0. Amb mides 250x125cm. col·locat
sobreposat a les làmines PVC i Fonpex. Els taulers tindran una
dilatació de 1cm entre ells.
5Tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe
3(marí), de 12 mm de gruix, per a ambient exterior segons UNE-EN
636, reacció al foc B-s2, d0. Amb mides 250x125cm. col·locat encolat
i clavat a 45º sobre el tauler marí anterior . Tauler cargolat amb
cargols de 25mm a l'ordre de 48uts per tauler. Els taulers tindran una
dilatació de 1cm entre ells.
6Parquet de posts multicapa, amb capa d'acabat de gruix
3,0mm, de fusta d'auró superior envernissat a fàbrica, de llargària > a
1900mm, d'amplària 180 a 200mm, i de gruix total 14mm, amb 3
llistons per post, amb unió encadellada, clavat mecànicament amb
claus de puntes T sobre tauler marí.
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SECCIÓ CONSTRUCTIVA B PER ESCALA
escala 1/10 (A3)
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DETALLS DE PAVIMENT I GRADA

07

escala: 1/5 1/1 (A1) 1/10 1/2 (A3)
Arquitecte:

Rebaix en paviment i
massissat de morter
SECCIÓ CONSTRUCTIVA A PER GRADA
escala 1/2 (A3)

PAVIMENTS
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AÏLLAMENT DE FAÇANA D'ACER CORTEN
Revestiment vertical format per:

40

40

Extradossat de plaques de guix laminat format
per estructura autoportant arriostrada normal
amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb
un gruix total de l'extradossat de 100mm, muntats
cada 600mm de 70mm d'amplaria i canals de 70
mm d'amplaria, amb una placa tipus hidròfuga
de 15mm, fixada mecànicament.

83

10.52

11.

40

Trasdossat - 15 ml
1 metre d'alçada

8
1. 5

4.75

7.43

Estructura
auxiliar soldada
Perfil 40x40x2

1.60

7. 4
8

40

40

Aïllament tèrmic de 60 mm de llana de roca
semirigida de densitat 36 a 40 kg/m3 amb
conductivitat tèrmica <0,041 W/mK fixada
mecànicament.

1. 6
9

Extradossat de guix laminat
Una placa hidròfuga 15mm
LLana de roca semirigida 60mm
fixada mecànicament

1.54

1.45

9.42
Revestiment de façana
Xapa corten 2mm

7.42

1
.9

1.56

Inclou desplaçament de
cablejat elèctric existent i
fixació del mateix a la placa
de cartró guix.

14

PLANTA - UBICACIÓ DEL TRASDOSSAT
escala 1/400(A3)

Trasdossat - 66 ml
1,5 metres d'alçada

Acabat pintat color a decidir
per la DF.

100

UPN 140
existent

3.20
04

0.40

2.45

Fusteria d'alumini
existent

2.40

01

0.40

1.00
01

01

03

03

03

0.40

1.00

02

Acabat superficial anoditzat color a decidir per la DF.
Premarc a base de tub d'acer galvanitzat de 40x40mm.
VIDRE SGG CLIMALIT PLUS XN F2 44.1 (16air) 44.1, Nivell de seguretat Us: 2B2/2B2, Capa d'aïllament tèrmic PLANITHERM XN a la
cara 2, Factor solar g:0,58 - coeficient de sombra:0,66, Ug: 1,3 W/(m2.K)
02

Ferratges- GRUP 2 per a portes d'alumini. Inclou:
Es col·locaran els ferratges de la casa TESA - ASSA ABLOY següents:
Tiradors d'acer inoxidable de 40mm de diàmetre
Pany de seguretat per perfils metàl·lics sèrie 2230.
Molla tancaportes ocult sèrie DC840.
Guia lliscant 1 fulla, per tancaportes ocult sense retenció. (És vàlida per a models DC840 I DC860)
Mòdul retenidor, per tancaportes DC135 i guies G193, G195 i G893.
Cilindre sistema TD5 de perfil europeu doble.
Mastrejat de claus iguals, Sistema TD5.

01

03

Vinil autoadhesiu amb diferents pictogrames col·locat segons dibuixos d'obra.

04

CONTORN DE PORTA D'ACCÉS
Formació de contorn de porta d'accés amb envà/caixó de plaques de guix laminat
Inclou emergència i tira de llum LED encastats en caixó superior.
Acabat pintat color a decidir per la DF

05

ESTORA EMCO DIPLOMAT 522R 250x200 cm. col·locada amb marc perimetral L de 25mm

02

03

04

04

0.42

2.40
2.01

Fusteria exterior d'alumini amb trencament de pont tèrmic, practicable formada per una doble porta i un i fix lateral de
dimensions totals 250x210cm. segons documentació gràfica de projecte, sistema Porta Millenium Plus 70RPT "CORTIZO
SISTEMAS" o equivalent, i amb bastiment de base, compost per perfils tsac d'aliatge d'alumini 6063 amb tractament tèrmic T-5.
Inclou perfil inferior encastat en paviment per a millora de l'estanqueïtat del conjunt.

fix

0.40

DETALL
escala 1/10(A3)

NOVA PORTA D'ACCÉS D'ALUMINI I VIDRE

CAIXÓ DE GUIX LAMINAT

2.05

40

60

Estructura auxiliar soldada
Perfil 40x60x2

05

ESTORA EMCO DIPLOMAT 522R

0.42

Tot segons plànols de projecte, fitxes tècniques adjuntes a la memòria de projecte i/o detalls d'obra.
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AÏLLAMENT DE FAÇANA i ACCES

PLANTA, SECCIONS I DETALLS
escala: VARIES
Arquitecte:

Jordi Carreras Güell
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III
III. PLEC DE CONDICIONS

Rehabilitació puntual Pavelló Poliesportiu Municipal, (Vilobí d'Onyar)

B-

MATERIALES

B0 - MATERIALES BÁSICOS
B01 - LÍQUIDOS
B011 - NEUTROS

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 aigü es 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).
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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 la EHE, per tal de comprovar el
compliment de les especificacions de l’article 27 de la 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 l’amasat ni pel curat.

____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALES BÁSICOS
B01 - LÍQUIDOS
B017 - DISSOLVENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0172000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Dissolvent capaç d'eliminar restes de greixos i altres bruticies de la superficie dels tubs de PVC.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de produir danys a la superficie del tub, ni als adhesius dels junts.
No ha de deixar residus ni olors permanents desprès de la seva aplicació.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En envasos tancats hermèticament, sense alteracions, i amb una etiqueta amb les següents dades:
- Designació comercial
- Tipus de dissolvent
- Referencia a normatives que compleix
- Instruccions d'us
- Exigencies d'acord amb la normativa vigent de Seguretat i Higiene al Treball, referents a l'us i emmagatzematge
- Data de caducitat
Emmagatzematge: D'acord amb les instruccions del fabricant, en recintes tancats, protegits de l'acció directe del sol o altres
fonts de calor i flames, 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
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No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALES BÁSICOS
B03 - ÁRIDOS
B031 - ARENAS

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:
- 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 cregué s 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 freqü ent 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 mé s 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 à rids 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 la EHE
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l’ article 28 de la 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
sè rie 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 la EHE.
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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, dolomí tic; 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 petrogrà fic, 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 la UNE 146.508 EX. Si el
tipus de reactivitat potencial és àlcali – carbonat, s’ha de realitzar l’ assaig descrit a la 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:
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- 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 83-130):
- 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 quí mica sota les condicions mes
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 assajos que pertoquin que es compleixen les condicions requerides per l’us al que es preté n destinar.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CONDICIONS GENERALS:
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:
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).
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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 per el 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 la 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 d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’ avaluació de
conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funció: 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
Funció: 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 conformitat del fabricant i Certificació de Control de la Producció en Fàbrica
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de
Funció: 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 Funció: 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 conformitat del fabricant
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 à rids 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:
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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 la 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 la EHE, que verifiqui el
compliment de les especificacions de l’àrid subministrat respecte l’article 28 de la EHE.
La DF ha de pode r valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient informació, podrà 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’à rid, 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 las especificacions:
- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1).
- Terrossos d’argila (UNE 7133).
- Material retingut per el 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 de 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’haura n 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 dolomí tiques 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 segü
ent:
- 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’ú s no estructural.

____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALES BÁSICOS
B03 - ÁRIDOS
B033 - GRAVES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0331300.
Pàgina: 7

Rehabilitació puntual Pavelló Poliesportiu Municipal, (Vilobí d'Onyar)

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Granulats utilitzats per a algun dels usos següents:
- Confecció de formigons
- Confecció de barreges grava-ciment per a paviments
- Material per a drenatges
- Material per a paviments
El seu origen pot ser:
- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural
- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals
- Granulats procedents d'escòries siderúrgiques refredades per aire
- Granulats procedents del reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenints d’ una planta legalment autoritzada
per al tractament d’aquests residus
Els granulats naturals poden ser:
- De pedra granítica
- De pedra calcària
Els granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de la construcció que s'han considerat són els següents:
- Granulats reciclats provinents de construcció de maó
- Granulats reciclats provinents de formigó
- Granulats reciclats mixtes
- Granulats reciclats prioritariament naturals
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 cregué s 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 freqü ent dels materials
que se n’extraguessin.
CARÁCTERÍSTIQUES GENERALS DELS GRANULATS RECICLATS
Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes provinents de construccions amb
patologies estructurals, com ara ciment aluminós, granulats amb sulfurs, sílice amorfa o corrosió de les armadures.
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la partida d'obra en què intervingui
o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF.
Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme.
No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes.
Diàmetre mínim: 98% retingut tamís 4 (UNE-EN 933-2)
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l’ article 28 de la 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
sè rie 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 la EHE.
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 quí mica sota les condicions mes
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
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corrents d’aigua.
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE CONSTRUCCIÓ DE MAÓ:
El seu origen ha de ser construccions de maó, amb un contingut final de ceràmica superior al 10% en pes.
Contingut de maó + morters + formigons: >= 90% en pes
Contingut d'elements metàl·lics: Nul
Ús admissible: Reblerts per a drenatges i protecció de cobertes
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE FORMIGONS:
El seu origen ha de ser de construccions de formigó, sense barreja d'altres enderrocs.
Contingut de formigó: > 95%
Contingut d'elements metàl·lics: Nul
Ús admissible:
- Drenatges
- Formigons de resistencia característica <= 20 N/mm2 utilitzats en classes d'exposició I o Iib
- Protecció de cobertes
- Bases i subases de paviments
GRANULATS RECICLATS MIXTES:
El seu origen ha de ser enderrocs de construccions de maó i formigó, amb una densitat dels elements massissos > 1600
kg/m3.
Contingut de ceràmica: <= 10% en pes
Contingut total de matxuca de formigó + maó + morter: >= 95% en pes
Contingut d'elements metàl·lics: Nul
Ús admissible:
- Drenatges
- Formigons en massa
GRANULATS RECICLATS PRIORITARIAMENT NATURALS:
Granulats obtinguts de pedrera amb incorporació d'un 20% de granulats reciclats provinents de formigó.
Ús admissible:
- Drenatges i formigons utilitzats en classes d'exposició I o IIb
S'han considerat les següents utilitzacions de les graves:
- Per a confecció de formigons
- Per a drens
- Per a paviments
- Per a confecció de mescles grava-ciment tipus GC-1 o GC-2
GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERÚRGIQUES
Contingut de silicats inestables: Nul
Contingut de compostos fèrrics: Nul
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Es denomina grava a la barreja de les diferents fraccions de granulat gruixut 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, dolomí tic; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial
i R, reciclat
La grandària màxima D d’un granulat gruixut (grava) utilitzat per la confecció de formigó serà menor que les següents
dimensions:
- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o entre un parament de la peç a i una beina o
armadura que formi un angle >45º (amb la direcció de formigonat)
- 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle <=45º (amb la direcció de
formigonat)
- 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions següents:
- Lloses superiors de sostres, amb TMA < 0,4 del gruix mínim
- Peces d'execució molt curosa i elements en els que l'efecte de la paret de l'encofrat sigui reduït (sostres encofrats a una
sola cara), amb TMA < 0,33 del gruix mínim
Quan el formigó passi entre vàries armadures, l’àrid gruixut serà el mínim valor entre el primer punt i el segon del paràgraf
anterior.
Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a cada cas.
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1): Color mé s clar que el patró
Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE-EN 933-2):
- Per a graves calcàries i granítiques: <= 1,5% en pes
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- Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals: < 3%
- Per a granulats reciclats mixtos: < 5%
L’índex de llenques per a un granulat gruixut segons UNE-EN 933-3: <= 35%
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):
- Granulats naturals <= 1% en pes
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Granulats naturals: <= 1% en pes
- Granulats d’escòries siderúrgiques: <= 2% en pes
- Granulats reciclats mixtos: <= 1% en pes
- Granulats amb sulfurs de ferro oxidables en forma de pirrotina: <= 0,1% en pes
- Altres granulats: <= 0,4% en pes
Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Granulats naturals: <= 0,8% en pes
- Granulats d’escòries siderúrgiques: <= 1% en pes
Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració: <= 0,05% en massa
- Formigó pretesat: <= 0,03% en massa
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
Contingut de pirites o d'altres sulfurs: 0%
Contingut de ió Cl-:
- Granulats reciclats mixtos: < 0,06%
El contingut de matèria orgànica que sura en un líquid de pes específic 2 segons la UNE-EN 1744-1(Apart.) 14.2 serà <= 1%
per a granulats gruixuts.
Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...):
- Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos: < 0,5%
- Altres granulats: Nul
Contingut de restes d'asfalt:
- Granulat reciclat mixt o provinent de formigó: < 0,5%
- Altres granulats: Nul
Reactivitat:
- Àlcali-sílici o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o Mètode accelerat UNE 146-508 EX): Nul·la
- Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2): Nul·la
Estabilitat (UNE-EN 1367-2):
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic: <= 18%
Resistència a la fragmentació segons UNE-EN 1097-2 (Assaig de los Ángeles):
- Granulats gruixuts naturals: <= 40
Absorció d'aigua:
- Granulats gruixuts naturals (UNE-EN 1097-6): < 5%
- Granulats reciclats provinents de formigó: < 10%
- Granulats reciclats mixtos: < 18%
- Granulats reciclats prioritariament naturals: < 5%
Pèrdua de pes amb cinc cicle de sulfat de magnesi segons UNE-EN 1367-2:
- Granulats gruixuts naturals: <= 18%
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 petrogrà fic, 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 la UNE 146.508 EX. Si el
tipus de reactivitat potencial és àlcali – carbonat, s’ha de realitzar l’ assaig descrit a la UNE 146.507 EX Part 2.
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s’utilitzaran à rids 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 la EHE
GRAVA PER A DRENATGES:
El granulat ha de ser procedent d’un jaciment natural, del matxuqueig de roques naturals, o del reciclatge d’enderrocs. No ha
de presentar restes d’argila, margues o altres materials estranys.
La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamí s 80 UNE) i el garbellat ponderal acumulat pel tamís 0,08 UNE ha de
ser <= 5%. La composició granulomètrica ha de ser fixada explícitament per la DF segons les característiques del terreny per
drenar i del sistema de drenatge.
Plasticitat: No plàstic
Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" UNE-EN 1097-2): <= 40
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Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8): > 30
Condicions generals de filtratge:
- F15/d85: < 5
- F15/d15: < 5
- F50/d50: < 5
(Fx = grandària superior de la fracció x% en pes del material filtrant, dx = grandària superior de la proporció x% del terreny a
drenar)
A més, el coeficient d’uniformitat del filtre ha de ser:
- F60/F10: <20
Condicions de la granulometria en funció del sistema previst d’evacuació de l’ aigua:
- Per a tubs perforats: F85/Diàmetre de l’orifici: > 1
- Per a tubs amb juntes obertes: F85/ Obertura de la junta: > 1,2
- Per a tubs de formigó porós: F85/d15 de l’àrid del tub: > 0,2
- Si es drena per metxinals: F85/ diàmetre del metxinal: > 1
Quan no sigui possible trobar un material granular d’aquestes condicions es faran filtres granulars compostos de vàries capes.
La més gruixuda es col·locarà al costat del sistema d’evacuació. Aquesta complirà les condicions de filtre respecte a la
següent i així successivament fins arribar al replè o al terreny natural. Es podrà recórrer a l’ús de filtres geotèxtils.
Quan el terreny natural estigui constituït per materials amb graves i boles a efectes del compliment de les condicions anteriors,
s’atendrà únicament a la corba granulomètrica de la fracció del mateix inferior a 25 mm.
Si el terreny no és cohesiu i està compost per sorra fina i llims, el material drenant haurà de complir, a més de les condicions
generals de filtre, la condició: F15 > 1 mm.
Si el terreny natural és cohesiu, compacte i homogeni, sense restes de sorra o llims, les condicions de filtre 1 i 2 s’ han de
substituir per: 0,1 mm > F15 > 0,4 mm
En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir le s següents condicions:
- Mida màxima de l’àrid: Entre 20 mm i 80 mm
- Coeficient de uniformitat: F60/F10 < 4
En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir le s següents condicions:
- Mida màxima de l’àrid: Entre 20 mm i 80 mm
- Coeficient de uniformitat: F60/F10 < 4
En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir le s següents condicions:
- Mida màxima de l’àrid: Entre 20 mm i 80 mm
- Coeficient de uniformitat: F60/F10 < 4
Si s'utilitza granulats reciclats s’ha de comprovar que l'inflament (assaig CBR (NLT-111)) sigui inferior al 2% (UNE 103502).
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CONDICIONS GENERALS:
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Cada remesa de grava s’ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec
Les graves de tipus diferents s’han d’ emmagatzemar per separat
Els àrids s’ emmagatzemaran 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.
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
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
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.
GRAVA PER A PAVIMENTS:
* 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)
GRAVA PER A DRENATGES:
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la norma 5.1.-IC: Drenaje
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

Pàgina: 11

Rehabilitació puntual Pavelló Poliesportiu Municipal, (Vilobí d'Onyar)

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 per el 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 o planta subministradora en cas de material reciclat
- Data del lliurament
- Nom del peticionari
- Designació de l’àrid segons l’article 28.2 de la 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 d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’ avaluació de
conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funció: 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
Funció: 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 conformitat del fabricant i Certificació de Control de la Producció en Fàbrica
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de
Funció: 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 Funció: 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 conformitat del fabricant
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 à rids 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
El subministrador de granulats procedents de reciclatge, ha d'aportar la documentació que garanteixi el compliment de les
especificacions establertes a la norma EHE-08, si el material s’ha d’utilitzar en la confecció de formigons.
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 la 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 la EHE, que verifiqui el
compliment de les especificacions de l’àrid subministrat respecte l’article 28 de la EHE.
La DF ha de pode r valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient informació, podrà determinar
l’execució de comprovacions mitjançant assaigs.
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La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans del subministra de l’à rid, 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 las especificacions:
- Índex de llenques (UNE-EN 933-3).
- Terrossos d’argila (UNE 7133)
- Partícules toves (UNE 7134)
- Coeficient de forma (UNE EN 933-4)
- Material retingut per el 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).
- Contingut en ió clor Cl- (UNE-EN 1744-1)
- Assaig petrogràfic
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).
- Estabilitat, resistència a l’atac del sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2).
- Absorció d’aigua (UNE-EN 1097-6).
- Resistència al desgast Los Angeles (UNE-EN 1097-2).
- Assaig d’identificació per raigs X.
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)
OPERACIONS DE CONTROL EN GRAVA PER A DRENATGES:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual del material i recepció del certificat de procedè ncia i qualitat corresponent.
- Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedè ncia del material, o cada 2000 m3 durant la seva execució, es
realitzaran els següents assaigs d’identificació del material:
- Assaig granulomètric del material filtrant (UNE EN 933-1)
- Assaig granulomètric del material adjacent (UNE 103101)
- Desgast de “Los Ángeles” (UNE EN 1097-2)
S’ha de demanar un certificat de procedència del material, que en el cas d’à rids naturals ha de contenir:
- Classificació geològica
- Estudi de morfologia
- Aplicacions anteriors
- Assaigs d’identificació del material
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN GRAVA PER A DRENATGES:
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:
No s’acceptarà la grava que no compleixi totes les especificacions indicades al plec. 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.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIÓ EN CAS D’ INCOMPLIMENT EN GRAVA PER A DRENATGES:
Els resultats dels assaigs d’identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas contrari, no s’ha
d’autoritzar l’ús del material corresponent en l’execució del reblert.

____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALES BÁSICOS
B05 - AGLOMERANTES Y CONGLOMERANTES
B051 - CEMENTOS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0512401.
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)
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- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, 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 te mps 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 │
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│ 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 durab ilitat 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 UNEEN 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, quí miques 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
│
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment putzolànic
│
IV/A
│
│
│
IV/B
│
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment compost
│ CEM V/A
│
└──────────────────────────────────────────────────────┘
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Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, quí miques 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 intempè rie 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 crierios 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 d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’ avaluació de
conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- 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 conformitat del fabricant i Certificació de Conformitat CE
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:
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- 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 de 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 de assaigs de 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 sot metre el ciment a una inspecció visual per comprovar
que no ha patit alteracions o barreges indesitjades.
La tercera fase s’activarà quan es pugui preve ure 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 de 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
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per tal de realitzar els assaigs de comprovació de la composició, l’altre per els assaigs físics, mecànics i químics i l’altre per 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.
A efectes de la segona fase, no s’aprovarà l’ú s 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 RC08.
Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es rep etiran els assaigs per duplicat, sobre dues mostres
obtingudes de l’acopi existent a obra. S’acceptarà el lot únicament si els resultats obtinguts en les dues mostres són
satisfactoris.

____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALES BÁSICOS
B05 - AGLOMERANTES Y CONGLOMERANTES
B053 - CALES
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, compost 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 amarada en pasta CL 90
- Calç aèria CL 90
- Cal hidràulica natural NHL 2
- Cal hidràulica natural NHL 3,5
- Cal hidràulica natural NHL 5
CALÇ AMARADA EN PASTA:
Si és amarada en pasta, ha d'estar apagada i barrejada amb aigua, amb la quantitat justa per obtenir una pasta de consistència
adequada a l'us a la que es destini.
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
CALÇ AÈRIA CL 90:
Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters.
Contingut de CaO + MgO (UNE-EN 459-2): >= 90% en pes
Contingut de MgO (UNE-EN 459-2): <= 5% en pes
Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2): <= 2% en pes
Contingut de CO2 (UNE-EN 459-2): <= 4% en pes
Finura de la mòlta per a calç en pols (UNE-EN 459-2)
- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 7%
- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2%
Estabilitat de volum (UNE-EN 459-2)
- Pastes amarades: Passa
- Altres calçs:
- Mètode de referència: <= 20
- Mètode alternatiu: <= 2
Densitat aparent per a calç en pols (UNE-EN 459-2) Da: 0,3 <= Da <= 0,6 kg/dm3
Aigua lliure (humitat) (UNE-EN 459-2) (h):
- Pastes amarades: 45% < h < 70%
- Altres calçs: <= 2%
Requisits de reactivitat i granulometria:
- Retingut pel tamí s de 3 mm: 0%
- Retingut pel tamís de 2 mm: <=5%
- Reactivitat amb aigua t’60ºC: <= 15 min.
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CALÇ HIDRÀULICA NATURAL:
Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2): =< 3% en masa
(un contigut de SO3 > 3% i < 7% es admissible, amb la condició de que la estabilitat sigui confirmada després de 28 dies de
conservació en aigua, segons l’assaig donat en la norma UNE-EN 196-2)
Contingut de calç lliure (UNE-EN 459-2):
- Calç del tipus NHL 2: >= 15% en pes
- Calç del tipus NHL 3,5: >= 9% en pes
- Calç del tipus NHL 5: >= 3 % en pes
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: S’ha de transportar en cisternes pressuritzades dotades de medis pneumàtics o mecànics que permetin el
ràpid transvasament a sitges d’em magatzematge. Aquestes han de ser estanques.
A les obres de poc volum el subministrament ha de poder 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
UNE-EN 459-1:2002 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad
UNE-EN 459-1/AC:2002 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad.
UNE-EN 459-2:2002 Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo.
UNE-EN 459-3:2002 Cales para la construcción. Parte 3: Evaluación de la conformidad.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’ avaluació de
conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a preparació de morters de fàbrica, revestiments interiors i exteriors i altres productes de construcció:
- Sistema 2: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la Producció en Fàbrica
Per a cada remesa caldrà un albarà amb una documentació annexa i un full de característiques.
A l’embalatge, o be 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
- Data de subministrament i de fabricació
- Designació comercial i tipus de cal.
- 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 la UNE EN 459-1
- Descripció del producte
- Informació sobre els requisits essencials.
Al full de característiques hi ha de figurar al menys:
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- Referència del albarà
- Denominació comercial i tipus de cal
- 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, d’acord a la norma PG3 , i recepció del certificat de qualitat del
fabricant conforme a les especificacions exigides.
- Abans de començar l’ obra, i cada 500 t de material de les mateixes característiques, s’han de realitzar els assaigs
identificatius corresponents a la designació concreta.
S’han d’extraure dues mostres, una per realitzar els assajos de recepció i l’altra per assaigs de contrast que s’ha de conservar
al menys cent dies.
Els assaigs de recepció han de ser els següents:
- Contingut d’òxid càlcic i magnèsic ( UNE-EN 459-2)
- Contingut d’anhídrid carbònic (UNE-EN 459-2)
- Reactivitat a l’aigua (UNE 80502)
- Finor de molta (UNE-EN 459-2 )
S’han de realitzar controls addicionals, mensualment i tres cops com a mínim durant l’execució. Per a cada tipus de calç s’han
de realitzar obligatòriament els assaigs de recepció necessaris per a comprovar les seves característiques especifiques.
Els mètodes d’assaigs es descriuen en la UNE-EN 459-2.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres s’han de prendre segons l’indicat en el PG3 article 200 i els criteris que exposi la DF. De cada lot s’han d’extraure
dos mostres, una per realitzar els assaigs de recepció i l’altra per als assaigs de contrast, que s ’haurà de conservar durant al
menys 100 dies. S’ha de prendre 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 - MATERIALES BÁSICOS
B05 - AGLOMERANTES Y CONGLOMERANTES
B05A - BEURADES I MATERIALS PER A REJUNTAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B05A2203.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Material format per la mescla d’un conglomerant, cà rregues minerals i additius, apte per a omplir junts entre diferents materials
o protegir en front la corrosió armadures actives d’elements pretesats o postesats.
S'han considerat els tipus següents:
- Mescla de caràcter col·loïdal formada principalment per ciment, aigua i, eventualment, sorra fina i additius, utilitzades en
estruc tures amb armadures pretesades i postesades
- Material format per la mescla d’un conglomerant, càrregues minerals i additius, apte per a omplir els junts entre les rajoles
ceràmiques que formen els revestiment de parets o paviments situats en interior o exteriors.
S'han considerat els tipus segü ents de material per a rejuntat de rajoles ceràmiques:
- Material de rejuntat cimentós (CG): Mescla de conglomerant hidràulic, càrregues minerals i additius orgà nics o inorgànics,
que únicament cal incorporar aigua o addició líquida en el moment abans d’utilitzar-se.
- Material de rejuntat de resina reactiva (RG): Mescla de resines sintètiques, càrregues minerals i additius orgànics o
inorgànics, que endureixen per una reacció química.
BEURADA DE CIMENT:
Els components de la beurada: aigua, à rids, additius i ciment, compliran les condicions generals com a components de
formigó, a més de les indicades a aquest apartat.
S’ha d’establir la fórmula de treball de la beurada, que haurà d’inclour e com a mínim, les següents dades:
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- La granulometria dels àrids (si és el cas).
- La dosificació de ciment, aigua, àrids i, si és el cas, de cada additiu, referides a la mescla total.
- La resistència a compressió de la beurada a 28 dies.
- La consistència de la beurada.
- El temps de mescla i amassat.
El ciment ha de ser del tipus CEM I, preferiblement, classe 32,5.
En la preparació de la mescla s'han de dosificar els materials sòlids, en pes.
Es prohibeix l'elaboració manual de la mescla.
El temps d’amasat depèn del tipus d’aparell mesclador, però en qualsevol cas no ha de ser inferior a 2 minuts ni superior a 4
minuts.
La sorra ha de ser de grans silicis o calcaris i no ha de tenir impureses o substàncies perjudicials com ara à cids o partícules
laminars com per exemple, mica o pissarra.
Els additius que es facin servir no han de tenir substàncies que puguin perjudicar les armadures o la beurada, com ara els
sulfurs, els clorurs o els nitrats, i hauran de complir:
- Contingut: <= 0,1%
- Cl < 1 g/l d’additiu de líquid
- Ph segons fabricant
- Extracte sec ± 5% del definit pel fabricant
Les beurades d’injecció han de complir que:
- El contingut d’ió clorur (CI-) serà <= 0.1% de la massa del ciment
- El contingut d’ió sulfat (SO3) serà <= 3.5% de la massa del ciment
- El contingut d’ió sulfur (S2-) serà <= 0.01% de la massa del ciment
Les beurades d’injecció han de tenir les següents propietats segons UNE EN 445:
- Fluïdesa al con de Marsh: 17 < F < 25
- Relació aigua-ciment: <= 0,5 (òptim entre 0,36 i 0,44)
- Exsudació en proveta cilíndrica (D10 cm, altura 10 cm):
- A les 3 h: <= 2% en volum
- Màxima: <= 4% en volum
- A les 24 h: 0%
- pH de l'aigua: >= 7
- Contracció en proveta cilíndrica: <= 2% en volum
- Expansió: <= 10%
- Resistència a la compressió als 28 dies: >= 300 kg/cm2 (30 N/mm2)
- Reducció volumètrica: <= 1%
- Expansió volumètrica: <= 5%
- Resistència a la compressió als 28 dies: >= 30 N/mm2
- Enduriment:
- Inici: >= 3h
- Final: <= 24h
- Absorció capil·lar als 28 dies: > 1 g/cm2
En el cas de beines o conductes verticals, la relació a/c de la mescla ha de ser superior que la indicada per a beines
horitzontals.
BEURADA PER A CERÀMICA:
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
BEURADA PER A CERÀMICA DE MATERIAL CIMENTÓS (CG):
S’han considerat les classes següents, en funció de les característiques addicionals:
- CG 1: Material de rejuntat cimentos normal
- CG 2: Material de rejuntat cimentos millorat, amb característiques addicionals (resistència alta a la abrasió i absorció d’aigua
reduïda)
Característiques fonamentals :
- Resistència a la abrasió (EN 12808-2): <= 2000 mm3
- Resistència a la flexió (EN 12808-3): >= 3,5 N/mm2
- Resistència a la compressió (EN 12808-3): >= 15 N/mm2
- Retracció (EN 12808-4): <= 2 mm/m
- Absorció d’aigua (EN 12808-5):
- Després de 30 min: <= 5 g
- Després de 240 min: <= 10 g
Característiques addicionals:
- Alta resistència a la abrasió (EN 12808-2): <= 1000 mm3
- Absorció d’aigua (EN 12808-5):
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- Després de 30 min: <= 2 g
- Després de 240 min: <= 5 g
BEURADA PER A CERÀMICA DE RESINES REACTIVES (RG):
- Resistència a la abrasió (EN 12808-2): <= 250 mm3
- Resistència a la flexió (EN 12808-3): >= 30 N/mm2
- Resistència a la compressió (EN 12808-3): >= 45 N/mm2
- Retracció (EN 12808-4): <= 1.5 mm/m
- Absorció d’aigua després de 240 min(EN 12808-5): <= 0,1 g
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
SUBMINIST RAMENT I EMMGATZEMATGE A LA BEURADA DE CIMENT:
Subministrament: Amb les precaucions necessàries per que no s'alterin les seves característiques.
Emmagatzematge: No s'ha d'utilitzar un cop passats 30 min després de pastar-lo.
SUBMINISTRAMENT I EMMGATZEMATGE A LA BEURADA PER A CERÀMICA:
Subministrament: Envasada adequadament, de manera que no experimenti alteració de les seves característiques.
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
BEURADA DE CIMENT:
l de volum necessari procedent de la instal·lació de l’obra.
BEURADA PER A CERÀMICA:
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
BEURADA DE CIMENT:
* 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)
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08).
UNE-EN 445:1996 Lechadas para tendones de pretensado. Métodos de ensayo.
UNE-EN 447:1996 Lechadas para tendones de pretensado. Especificaciones para lechadas corrientes.
BEURADA PER A CERÀMICA:
* UNE-EN 13888:2003 Material de rejuntado para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ A LA BEURADA DE CIMENT:
El subministrador haurà d’aportar la documentació relacionada amb els materials que composen la beurada de ciment,
acreditant el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació aplicable dels materials dels capítols 26,27,28 i 29 de la Instrucció de
Formigó Estructural (EHE-08).
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ A LA BEURADA PER A CERÀMICA:
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Nom del producte
- Marca del fabricant i lloc d’origen
- Data i codi de producció, caducitat i condicions d’emmagatzematge
- Referència a la norma UNE-EN 13888
- Tipus de material de rejuntat
- Instruccions d’us:
- Proporcions de la mescla
- Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en que està llest per a ser aplicat
- Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de fer la mescla
- Mètode d’aplicació
- Temps que cal esperar fins a fer la neteja i permetre l’ús
- Àmbit d’aplicació
OPERACIONS DE CONTROL A LES BEURADES DE CIMENT:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Estudi i aprovació de la dosificació de la beurada.
- Control de fabricació de la mescla: determinació diària del temps d’amasat, relació aigua/ciment i quantitat d’additiu.
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- Abans de l’inici de les obres, i cada 10 dies en el transcurs de la seva execució, s’ha de realitzar:
- Confecció i assaig a compressió a 28 dies de 3 provetes (160x40x40 mm) de beurada de ciment, segons UNE EN 101511.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES A LES BEURADES DE CIMENT:
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 A LES BEURADES DE CIMENT:
No s’ha d’acceptar la beurada de ciment per a injecció de beines si no es compleixen les especificacions indicades.

____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALES BÁSICOS
B06 - FORMIGONS DE COMPRA
B06N - FORMIGONS D'ÚS NO ESTRUCTURAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B06NN12B.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Formigons que no aporten responsabilitat estructural a la construcció, però col·laboren a millorar la durabilitat del formigó
estructural (formigons de neteja) o aporten el volum necessari d’un material resistent per a conformar la geometria requerida
per un fi concret.
S'han considerat els materials següents:
- Formigons de neteja, destinats a evitar la contaminació de les armadures i la dessecació del formigó estructural al procés
d’abocat
- Formigó no estructural destinat a conformar volums de material resistent
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els ciments que es poden utilitzar en formigó no estructural són:
- Prefabricats no estructurals: Ciments comuns excepte 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
- Formigons de neteja i replens de rases: Ciments comuns
- Altres formigons executats a l’obra: Ciment per a usos especials ESP VI-1 i ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/BQ, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C
Els àrids a utilitzar poden ser s orres i graves rodades o procedents de matxuqueig, o escòries siderúrgiques adequades. S’ha
de poder utilitzar fins a un 100 % d’àrid gros reciclat, sempre que compleixi amb les especificacions de l’annex 15 de la EHE-08
amb respecte a les condicions físico-mecàniques i als requisits químics.
S’hauran d’utilitzar additius reductors d’aigua, ja que els formigons d’ús no estructural contenen poc ciment.
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'ac ord amb les prescripcions
de la EHE-08.
El control dels components s’ha de realitzar d’acord als àmbits 0101, 0521, 0531, 0701 i 1011.
Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment.
La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm.
Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima del granulat.
Els formigons no estructurals han de tenir una resistència característica mínima de 15 N/mm2, i es recomanable que l a mida
màxima del granulat sigui inferior a 40 mm.
Es tipificaran HNE-15/C/TM, on C= consistència i TM = mida màxima del granulat.
S’ha d’utilitzar preferentment, formigó de resistència 15 N/mm2 , tret que la DF indiqui el contrari.
En cap cas la proporció en pes de l’additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.
Si s’utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment.
Classe resistent del ciment: >= 32,5
Contingut de ciment: >= 150 kg/m3
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
Toleràncies:
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- Assentament en el con d'Abrams:
- Consistència seca: Nul
- Consistència plàstica o tova: ± 1 cm
Toleràncies respecte de la dosificació:
- Contingut de ciment, en pes: ± 3%
- Contingut de granulats, en pes: ± 3%
- Contingut d’aigua: ± 3%
- Contingut d’additius: ± 5%
- Contingut d’addicions: ± 3%
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).
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 del certificat de marcatge CE,o identificació d’autoconsum
- Nom de la central de formigó
- Identificació del peticionari
- Data i hora de lliurament
- Quantitat de formigó subministrat
- Designació del formigó d’acord amb l’annex 18 de la EHE, indicant el tipus (HL- per a formigons de neteja i HNE- per a
formigons no estructurals), la resistència a comprensió o la dosificació de ciment, la consistència i la mida màxima del granulat.
- Dosificació real del formigó incloent com a mínim la informació següent:
- Tipus i contingut de ciment
- Relació aigua ciment
- Contingut en addicions, si es el cas
- Tipus i quantitat d’additius
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha
- Identificació del ciment, additius y addicions emprats
- Identificació del lloc de subministrament
- Identificació del camió que transporta el formigó
- Hora límit d’ús del formigó
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Aprovació de la dosificació presentada pel contractista
- Control de les condicions de subministrament.
- Comprovació de la consistència (con d’Abrams) (UNE-EN 12350-2)
- Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la dosificació correcta.
La DF ha de poder 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.
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:
La dosificació proposada ha de garantir la resistència exigida al plec de condicions.
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No s’ha d’acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del plec.
Quan la consistència s’hagi definit pel seu tipus, segons l’art. 31.5, s’ac ceptarà 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.

____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALES BÁSICOS
B07 - MORTERS DE COMPRA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0714000,B0711010.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials.
S'han considerat els tipus següents:
- Morter adhesiu
- Morter sintètic de resines epoxi
- Morter refractari
- Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres
- Morter de ram de paleta
El morter d'anivellament és una barreja de granulats fins, ciment i additius orgànics, que al afegir-li aigua forma una pasta fluida
per escampar sobre terres existents i fer una capa de 2 a 5 mm de gruix de superfície plana i horitzontal amb acabat porós.
El morter refractari és un morter de terres refractàries i aglomerant específic per a resistir altes temperatures, utilitzat per a la
col·locació de maons refractaris a forns, llars de foc, etc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:
Mescla de conglomerants càrregues minerals i additius orgà nics que donen com a resultat una pasta adequada per a fixar
revestiments ceràmics en terres i parets situats en exterior o interior.
S'han considerat els tipus següents:
- Adhesiu cimentós (C): Mescla de conglomerants hidràulics, additius orgànics i cà rregues minerals, que s’han de barrejar amb
aigua just abans d’utilitzar-se.
- Adhesiu en dispersió (D): Mescla de conglomerant orgànic en forma de polímer en dispersió aquosa, additius orgànics i
càrregues minerals, que es presenta llesta per a ser utilitzada.
- Adhesiu de resines reactives (R): Mescla de resines sintètiques, additius orgànics i càrregues minerals que el seu enduriment
resulta d’una reacció química, poden presentar-se en forma d’un o més components.
S’han considerat les classes següents, en funció de les caracterí stiques addicionals:
- 1: Normal
- 2. Millorat (compleix amb els requisits per a les característiques addicionals)
- F: D’adormiment ràpid
- T: Amb lliscament reduït
- E: Amb temps obert perllongat (només per a adhesius cimentosos millorats i adhesius en dispersió millorats).
ADHESIU CIMENTÓS (C):
Característiques dels adhesius d’adormiment normal:
- Adherència inicial (EN 1348): >= 0,5 N/mm2
- Adherència després d’immersió en aigua (EN 1348): >= 0,5 N/mm2
- Adherència després d’envelliment amb calor (EN 1348): >= 0,5 N/mm2
- Adherència després de cicles gel-desgel (EN 1348): >= 0,5 N/mm2
- Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Els adhesius d’adormiment ràpid, han de complir a més:
- Adherència inicial (EN 1348): >= 0,5 N/mm2 (antes de las 24 h)
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- Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 10 min)
Característiques especials:
- Lliscament (EN 1308): <= 0,5 mm
Característiques addicionals:
- Alta adherència inicial (EN 1348): >= 1 N/mm2
- Alta adherència després d’immersió en aigua (EN 1348): >= 1 N/mm2
- Alta adherència després d’envelliment amb calor (EN 1348): >= 1 N/mm2
- Alta adherència inicial després de cicles de gel-desgel (EN 1348): >= 1 N/mm2
- Temps obert ampliat: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)
ADHESIUS EN DISPERSIÓ (D):
Característiques fonamentals :
- Adherència inicial (EN 1324): >= 1 N/mm2
- Adherència després d’envelliment amb calor (EN 1324): >= 1 N/mm2
- Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Característiques especials:
- Lliscament (EN 1308): <= 0,5 mm
Característiques addicionals:
- Adherència després d’immersió en aigua (EN 1324): >= 0,5 N/mm2
- Adherència a alta temperatura (EN 1324): >= 1 N/mm2
- Temps obert ampliat: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)
ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R):
Característiques fonamentals :
- Adherència inicial (EN 12003): >= 2 N/mm2
- Adherència després d’immersió en aigua (EN 12003): >= 2 N/mm2
- Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Característiques especials:
- Lliscament (EN 1308): <= 0,5 mm
Característiques addicionals:
- Adherència després del xoc tèrmic (EN 12003): >= 2 N/mm2
MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI:
El morter sintètic de resines epoxi és un morter obtingut a partir d'una mescla de granulats inerts i d'una formulació epoxi en
forma de dos components bàsics: una resina i un enduridor.
La formulació de l'epoxi ha de ser determinada per l’ús a que es destini el morter i la temperatura ambient i superficials del lloc
on es col· loqui. Aquesta formulació ha de ser aprovada per la DF.
Mida màxima del granulat: <= 1/3 del gruix mitjà de la capa de morter
Mida mínima del granulat: >= 0,16 mm
Proporció granulat/resina (en pes) (Q): 3 <= Q <= 7
MORTER POLIMÈRIC:
El morter polimèric es un producte a base de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i fibres de poliamida, d'alta resistència
mecànica que s'utilitza per a la reparació i regularització d'elements de formigó.
Granulometria: 0 - 2 mm
Resistència a compressió a 28 dies : 5 - 6 kN/m2
Resistència a flexotracció a 28 dies : 90 - 120 kg/m2
MORTER DE RAM DE PALETA:
Mescla formada per un o varis conglomerants inorgà nics, granulats, aigua i addicions o additius (en el seu cas), per a fàbriques
d’obra ceràmica (façanes, murs, pilars, envans) com a material d’unió i rejuntat.
S'han considerat els tipus següents:
- Morter d’ us corrent (G): sense característiques especials
- Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima del granulat menor o igual al valor que figura
especificat
- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i sec), es inferior o igual al valor que figura
especificat
La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resistència a compressió mínima declarada per el
fabricant en N/mm2.
En els morters prescrits, el fabricant declararà la proporció de tots els components de la mescla, en volum o en pes.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma
corresponent:
- Característiques dels morters frescos:
- Temps d’us (EN 1015-9)
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- Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <= 0,1%
- Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s’ han utilitzat granulats porosos
- Característiques dels morters endurits:
- Resistència a compressió (EN 1015-11)
- Resistència d’unió (adhesió) (EN 1052-3)
- Absorció d’ aigua (EN 1015-18)
- Permeabilitat al vapor d’aigua (EN 1745)
- Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10)
- Conductivitat tèrmica (EN 1745)
- Durabilitat (resistència als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les disposicions que li siguin aplicables)
- Característiques addicionals per als morters lleugers:
- Densitat (EN 1015-10): <= 1300 kg/m3
- Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines:
- Mida màxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm
- Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9)
- Reacció davant del foc:
- Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%: Classe A1
- Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%: Classe segon s UNE-EN 13501-1
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.
Temps màxim d'emmagatzematge:
- Morter adhesiu: 1 any
- Morter amb resines sintètiques o morter polimèric: 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
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:
UNE-EN 12004:2001 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.
UNE-EN 12004/A1:2002 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.
MORTER DE RAM DE PALETA:
UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones para los morteros de albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería.
MORTER SEC, D’ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADHESIU PER RAJOLES CERÀMIQUES:
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’ avaluació de
conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos per a la construcció:
- Sistema 3: Declaració de conformitat del fabricant i Assaig inicial de tipus
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Nom del producte
- Marca del fabricant i lloc d’origen
- Data i codi de producció, caducitat i condicions d’emmagatzematge
- Referència a la norma UNE-EN 12004
- Tipus d’adhesiu, designat segons l’apartat 6 de la norma UNE-EN 12004
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
- Instruccions d’us:
- Proporcions de la mescla
- Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en que està llest per a ser aplicat
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- Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de fer la mescla
- Mètode d’aplicació
- Temps obert
- Temps que cal esperar des del rejuntat fins que es permeti la circulació
- Àmbit d’aplicació
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER DE RAM DE PALETA:
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’ avaluació de
conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a murs, pilars i particions (morters dissenyats*). * Morter amb una composició i sistema de fabricació escollits
pel fabricant per tal d'obtenir les propietats especificades (concepte de prestació):
- Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la Producció en Fàbrica
- Productes per a murs, pilars i particions (morters prescrits*). * Morter que es fabrica en unes proporcions predeterminades i
que les seves propietats depenen de les proporcions dels components que s'han declarat (concepte de recepta):
- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Referència a la norma UNE-EN 998-2
- Nom del fabricant
- Codi o data de fabricació
- Tipus de morter
- Temps d’us
- Contingut en clorurs
- Contingut en aire
- Proporció dels components (morters prescrits)
- Resistència a compressió o classe de resistència a compressió
- Resistència d’unió (adhesió)
- Absorció d’aigua
- Permeabilitat al vapor d’aigua
- Densitat
- Conductivitat tèrmica
- Durabilitat
- Mida màxima del granulat
- Temps obert o temps de correcció
- Reacció davant el foc
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI,
POLIMÉRIC O DE RESINES:
A l'envàs hi ha de figurar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions d'utilització
- Composició i característiques del morter
OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA:
Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del fabricant, segons les exigències
del plec de condicions.
Abans de l’inici de l’obra, i amb freqüència setmanal durant la seva execució, es comprovarà la consistència del morter
mitjançant el mètode establert a la UNE EN 1015-4, i es prepararà una sèrie de 3 provetes prismàtiques de 4x4x16 cm per tal
d’obtenir la resistència a compressió (UNE-EN 1015-11)
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA:
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la UNE-EN 1015-11.
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT, EN MORTERS DE RAM DE PALETA:
No es podran utilitzar a l’obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, d’ acord a les condicions
exigides.
El valor de resistència a compressió obtingut ha de correspondre a les especificacions de projecte:
- Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'acceptarà el lot.
- Si resulta inferior al 90% s'encarregarà un càlcul estructural que determini el coeficient de seguretat del element corresponent.
S'acceptarà el lot si aquest coeficient no és inferior al 90 % del previst en el projecte.

____________________________________________________________________________
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B0 - MATERIALES BÁSICOS
B09 - ADHESIUS
B091 - ADHESIUS D'APLICACIÓ A DUES CARES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0911000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Adhesius que requereixen escampar-se a les dues superfícies que s'han d'unir.
S'han considerat els següents tipus:
- De cautxú sintètic en dissolució, compatible o no amb el poliestirè, o amb el PVC.
- De cloropré
- De resines epoxi bicomponent
ADHESIU DE CAUTXÚ SINTÈTIC:
Ha de ser fàcil d'aplicar, ha de tenir bona estabilitat dimensional enfront dels canvis de temperatura i una gran força adhesiva
inicial.
Si és compatible amb el poliestirè, no ha de portar diluents i components que reaccionin químicament amb aquest.
Si és per a PVC, ha de ser resistent als àcids, als àlcalis, a l'aigua i als olis.
Temps de pre-assecatge en condicions normals: 10 - 20 min
Temps útil de treball: 15 - 30 min
Densitat a 20°C (D): 0,8 <= D <= 0,9 g/cm3
Rendiment: Aprox. 300 g/m2
ADHESIU DE CLOROPRÉ:
Adhesiu de contacte amb base de policloropré amb dissolució d'hidrocarburs i dissolvents polars.
Ha de ser fàcil d'aplicar, ha de tenir bona estabilitat dimensional enfront dels canvis de temperatura i una gran força adhesiva
inicial.
Contingut de sòlids: 26%
Densitat : 0,83
Resistència a la calor: 160°C
ADHESIUS DE RESINES EPOXI BICOMPONENT
Adhesiu a base d'un aglomerant de resines epoxi que es catalitzen en ser mesclades amb un activador.
La mescla preparada després d'agitar-la 3 minuts no pot tenir coàguls, pellofes ni dipòsits durs.
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Temperatura d'inflamació: > 20°C
- Rendiment: > 1 kg/m2
- Temperatura mínima d'enduriment: 15°C
- Vida útil de la mescla a 20°C: > 3 h
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En envasos hermèticament tancats.
A cada envàs hi ha de figurar les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Data de caducitat
- Pes net o volum del producte
- Instruccions d'ús
- Limitacions d'ús (temperatura, materials, etc.)
- Toxicitat i inflamabilitat
- Temps d’assecat
- Rendiment
Per adhesius de dos components:
- Proporció de la mescla
- Temps d'inducció de la mescla
- Vida de la mescla
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Emmagatzematge: En el seu envàs, en locals ventilats, sense contacte amb el terreny.
Temperatura d'emmagatzematge:
- De cautxú: 5°C - 30°C
- De cloropré: 10°C - 25°C
Temps màxim d'emmagatzematge:
- De cautxú: <= 6 mesos a partir de la data de fabricació
- De cloropré: 1 any
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 - MATERIALES BÁSICOS
B0A -

FERRETERIA

B0A1 - FILFERROS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0A14300.
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 la 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 la UNE 36-732.
La concentricitat i la adherencia del recobriment de PVC ha de complir les especificacions del article 6.5 UNE 36-732.
Característiques del galvanitzat: G-1B (UNE 37-506)
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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
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).

____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALES BÁSICOS
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.
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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 galvanització: >= 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.

____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALES BÁSICOS
B0A -

FERRETERIA

B0A4 - VISOS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0A4A400,B0A44000.
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 següents tipus:
- 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.
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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 galvanització: >= 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 - MATERIALES BÁSICOS
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 següents tipus:
- 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 galvanització: >= 275 g/m2
Puresa del zinc, en pes: >= 98,5%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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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 - MATERIALES BÁSICOS
B0A -

FERRETERIA

B0A6 - TACS I VISOS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0A61800,B0A61600,B0A62H90.
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 següents tipus:
- 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°C : 20 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
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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 - MATERIALES BÁSICOS
B0A -

FERRETERIA

B0A7 - ABRAÇADORES
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Abraçadores de materials diversos per a la subjecció de canonades.
S’han contemplat els següents tipus d’abraçadores:
- Abraçadores reforçades formades per dues peces semicirculars d’acer galvanitzat unides per un cargol a cada extrem
- Abraçadores reforçades formades per dues peces semicirculars d’ acer galvanitzat unides per un cargol a cada extrem i
revestides amb perfil de cautxú (abraçadores isofòniques)
- Abraçadores d’acer inoxidable formades per dues peces semicirculars, amb unió encaixada per forma
- Abraçadores de niló (poliamida resident a l’impacte) amb doble tanca superior i base amb forat roscat de M6
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En les abraçadores partides d’acer galvanitzat, una de les peces semicirculars ha de tenir un pas roscat que permeti la seva
unió al vis de fixació. La rosca ha de ser mètrica. L’abraçadora isofònica ha de tindre la part metàl·lica en contacte amb el tub
revestida amb un perfil de cautxú.
En les abraçadores d’acer inoxidable, el cargol de fixació ha d’estar electrosoldat a una de les parts, mentre que l’altra part
encaixarà en la primera desplaçant-se axialment.
En les abraçadores de niló amb tanca per la part superior, el sistema de tancament ha de fo rmar part de la pròpia abraçadora.
Ha d’anar fixada al parament amb un cargol roscat per ambdós extrems que subjecta a la abraçadora per la seva base, que si
és el cas es pot substituir per un cargol amb cap. També s’ admet la fixació al parament encaixant la abraçadora en una regleta
de suport fixada prèviament.
Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar els elements.
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió.
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport.
Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament el tac, el vis i l'abraçadora en capses, on ha de figurar les dades
següents:
- Identificació del fabricant
- Diàmetres
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- Unitats
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 - MATERIALES BÁSICOS
B0C -

PLAQUES, PLANXES I TAULERS

B0CC - PLAQUES DE GUIX LAMINAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0CC2410,B0CC1410,B0CC1ATH.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Plaques de guix amb l'acabat de la cara vista amb cartó. Eventualment amb altres plaques o làmines adherides a la cara
interior, o formen un envà de dues cares vistes, amb l'interior reblert amb una retícula de cartó.
- Plaques de guix laminat:
- Plaques de guix laminat tipus A
- Plaques de guix laminat tipus H (plaques amb capacitat d’absorció d’aigua reduïda)
- Plaques de guix laminat tipus E (plaques per a exteriors)
- Plaques de guix laminat tipus F (plaques amb la cohesió de l’ànima millorada a altes temperatures)
- Plaques de guix laminat tipus P (plaques base de guix)
- Plaques de guix laminat tipus D (plaques amb densitat controlada)
- Plaques de guix laminat tipus R (plaques amb resistència millorada)
- Plaques de guix laminat tipus I (plaques amb duresa superficial millorada)
- Transformats de placa de guix laminat amb aïllament tèrmic o acústic:
- Transformats classe 1
- Transformats classe 2
- Transformats de placa de guix laminat procedents de processos secundaris:
- Transformats laminars
- Transformats especials (placa perforada)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar homologat d'acord amb el RD 1312/1986 o disposar d'una certificació de conformitat a normes segons l'ordre 14-11991.
Els angles i les arestes vistes han de ser rectes.
La superfície ha de ser plana, sense defectes com ara cops, bonys, taques, etc.
PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
Resistència a flexió (expressada com a càrrega de trencament a flexió):
- Plaques tipus A, D, E, F, H, I:
- Gruix nominal 9,5 mm:
- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal: 160 N
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal: 400N
- Gruix nominal 12,5 mm:
- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal: 210 N
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal: 550 N
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- Gruix nominal 15,0 mm:
- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal: 250 N
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal: 650 N
- Altres gruixos (essent t el gruix en mm)
- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal: 16,8 x t (N)
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal: 43 x t (N)
- Plaques tipus R o combinades amb una placa tipus R:
- Gruix nominal 12,5 mm:
- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal: 300 N
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal: 725 N
- Gruix nominal 15,0 mm:
- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal: 360 N
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal: 870 N
- Altres gruixos (essent t el gruix en mm)
- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal: 24 x t (N)
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal: 58 x t (N)
- Plaques tipus P:
- Gruix nominal 9,5 mm:
- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal: 125 N
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal: 180 N
- Gruix nominal 15,0 mm:
- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal: 165 N
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal: 235 N
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Caracterí stiques essencials per a plaques destinades a rigiditzar estructures de fusta per a murs exteriors i estructures de fusta
per a teulades apuntalades:
- Resistència a l’esforç tallant (UNE-EN 520)
Característiques essencials per a plaques en situacions d’exposició al foc:
- Classe A1 a F (UNE-EN 520 o UNE-EN 13501-1)
Característiques essencials per a plaques per a control de la difusió de la humitat:
- Per a totes les plaques excepte les tipus E (UNE-EN 12524)
- Per a plaques tipus E: =< 25 segons UNE-EN ISO 12572
Resistència a flexió (UNE-EN 520)
Resistència tèrmica (UNE-EN 520)
Altres característiques essencials que depenen de les condicions finals d’ús:
- Resistència a l’impacte
- Aïllament davant del soroll aeri
- Absorció acústica
Toleràncies:
- Amplària:
- Plaques tipus P: + 0 mm; - 8 mm
- Plaques tipus A, H, D, E, F, I, R, o combinades: + 0 mm; - 6 mm
- Llargària:
- Plaques tipus P: + 0 mm; - 6 mm
- Plaques tipus A, H, D, E, F, I, R, o combinades: + 0 mm; - 5 mm
- Gruix:
- Plaques tipus P: ± 0,6 mm
- Plaques tipus A, H, D, E, F, I, R, o combinades:
- Gruix nominal < 18 mm: ± 0,6 mm
- Gruix nominal >= 18 mm: ± 0,4 x t (t=gruix en mm; tolerància en mm arrodonida a 0,1 mm)
- Rectitud d’arestes: < 2,5 mm/m d’amplària (segons procediment de la norma UNE-EN 520)
- Cantells i perfils finals (només per al cantell afinat i el cantell semirodó afinat)
- Fondària de l’afinat del cantell: entre 0,6 i 2,5 mm
- Amplària de l’afinat del cantell: entre 40 mm i 80 mm
- Capacitat d’absorció d’aigua de les plaques tipus H1, H2 i H3:
- Capacitat d’absorció d’aigua superficial: =< 180 g/m2
- Capacitat d’absorció d’aigua total:
- Plaques tipus H1: =< 5%
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- Plaques tipus H2: =< 10%
- Plaques tipus H3: =< 25%
TRANSFORMATS DE PLACA DE GUIX LAMINAT AMB AÏLLAMENT TÈRMIC-ACÚSTIC:
Tant la placa com l’aïllament han de complir les respectives normes:
- Placa de guix laminat: Ha de complir la norma EN 520
- Aïllament d’escuma de poliestirè expandit (EPS): Ha de complir la norma EN 13163
- Aïllament de poliestirè extruït (XPS): Ha de complir la norma EN 13164
- Aïllament de poliuretà rígid (poliisocianat, poliisocianurat) (PUR i PIR): Ha de complir la norma EN 13165
- Aïllament d’escumes fenòliques (PF): Ha de complir la norma EN 13166
- Aïllament de llana mineral: Ha de complir la norma EN 13162
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Resistència a la flexió:
- Càrrega mínima de trencament en sentit transversal: 160 N
- Càrrega mínima de trencament en sentit longitudinal: 400 N
Resistència tèrmica del transformat:
- La resistència tèrmica s’obtindrà sumant les resistències tèrmiques de tots els components i s’expresarà amb m2 · K / W
Reacció al foc: Ha de complir UNE-EN 13950
Resistència al foc: Ha de complir UNE-EN 13950
Altres característiques essencials que depenen de les condicions finals d’ús:
- Resistència al impacte
- Aïllament davant del soroll aeri
- Absorció acústica
Escairat:
- En sentit transversal: -5 mm a + 5 mm
- En sentit longitudinal: -5 mm a + 8 mm
Planor (del transformat): =< 5 mm
Adherència/cohesió del material aïllant:
- Transformats de classe 1: > 0,017 MPa
- Transformats de classe 2: > 0,003 MPa
Toleràncies:
- Amplària: + 0 mm; - 4 mm
- Llargària: + 0 mm; - 5 mm
- Gruix (del transformat): ± 3 mm
TRANSFORMATS DE PLACA DE GUIX LAMINAT PROCEDENTS DE PROCESOS SECUNDARIS:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Resistència a la flexió (UNE-EN 520 )
- Estabilitat dels elements per a sostres (UNE-EN 14190): Ha de complir
- Resistència a l'esforç tallant ( UNE-EN 520)
- Reacció al foc (UNE-EN 14190)
- Resistència al foc (UNE-EN 14190)
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 14190)
- Resistència tèrmica (UNE-EN 14190)
- Protecció davant rajos X:
- Grau de protecció (IEC 6133-1)
- Quant l'ús del transformat sigui protecció davant rajos X mitjançant incorporació de làmina de plom ha de declarar-se el
gruix en mm d'aquesta làmina.
Altres característiques essencials que depenen de les condicions finals d’ús:
- Resistència al impacte (UNE-EN ISO 140-6, UNE-EN ISO 140-7)
- Aïllament davant del soroll aeri (UNE-EN ISO 140-3, UNE-EN ISO 717-1)
- Absorció acústica (UNE-EN ISO 354)
Toleràncies:
- El fabricant declararà les toleràncies i quan sigui necessari el tipus de vora.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Aparellades, amb les vores precintades, embalades en paquets paletitzats.
Emmagatzematge: En posició horitzontal, elevats del terra sobre travessers separats no més de 40 cm i en llocs protegits de
cops i de la intempèrie.
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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
PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
UNE-EN 520:2005 Placas de yeso laminado. Definiciones. especificaciones y métodos de ensayo.
UNE-EN 520:2005 ERRATUM:2006 Placas de yeso laminado. Definiciones. Especificaciones y métodos de ensayo.
TRANSFORMATS DE PLACA DE GUIX LAMINAT AMB AÏLLAMENT TÈRMIC-ACÚSTIC:
UNE-EN 13950:2006 Transformados de placa de yeso laminado con aislamiento térmico acústico. Definiciones,
especificaciones y métodos de ensayo.
TRANSFORMATS DE PLACA DE GUIX LAMINAT PROCEDENTS DE PROCESOS SECUNDARIS:
UNE-EN 14190:2006 Transformados de placa de yeso laminado procedentes de procesos secundarios. Definiciones,
especificaciones y métodos de ensayo.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’ avaluació de
conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestació o Característica: Altres,
- Productes per a qualsevol ús excepte els usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc i l'ús de rigidització
d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de vent o per a estructures de fusta per a sostres,
- Productes per a rigidització d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de vent o per a estructures de fusta per a sostres
de Prestació o Característica: Altres,
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestació o Característica: Reacció al foc.
Productes que compleixen la Decisió de la Comissió 2003/43/CE modificada,
- Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:
- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant
- Productes per a rigidització d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de vent o per a estructures de fusta per a sostres
de Prestació o Característica: Resistència a l'esforç tallant,
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestació o Característica: Reacció al foc,
- Productes per a rigidització d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de vent o per a estructures de fusta per a sostres
de Prestació o Característica: Resistència a tallant:
- Sistema 3: Declaració de conformitat del fabricant i Assaig inicial de tipus
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 sí mbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:
- Nom, logotip o adreç a declarada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l’any de la impressió del marcatge
- Referència a la norma europea corresponent:
- Per a les plaques de guix laminat: la norma EN 520
- Per als transformats de plaques de guix laminat: la norma EN 13950
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst
- Informació sobre les característiques essencials pertinents indicades a la taula ZA.1 de la norma UNE-EN 520 o UNE-EN
13950 o UNE-EN 14190 per a les plaques de guix laminat o per als transformats de plaques de guix laminat
Les plaques de guix laminat han de designar-se de la següent manera:
- L’expressió: “Placa de yeso laminada”
- La lletra o combinació de lletres que designa el tipus de placa
- Referència a la norma europea EN 520
- Les dimensions de la placa en mm (amplària x llargària x gruix)
- El tipus de cantell longitudinal
Les plaques han d’anar marcades de manera clara e indeleble, ja sigui sobre la pròpia placa, a l’etiqueta que l’acompanya, a
l’embalatge o bé a la documentació comercial que acompanya l’ enviament, amb la següent informació com a mínim:
- Nom, marca comercial o d’altres mitjans d’identificació del fabricant de la placa
- Data de fabricació
- Identificació de la placa segons el sistema de designació definit en la norma
- El símbol normalitzat del marcatge CE
Els transformats de plaques de guix laminat han de designar-se de la següent manera:
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- L’expressió: “Transformado de placa de yeso laminado”
- Referència a la norma europea EN 13950
- Les dimensions de la placa en mm (amplària x llargària x gruix) i escairat ,si s’utilitza
- El tipus de placa de guix laminat, tipus de vora i gruix nominal de la placa en mm d’acord amb EN-520
Els transformats de plaques de guix laminat procedents de procesos secundaris han de designar-se de la següent manera:
- Expressió que identifiqui el producte
- Referència a la norma europea EN 14190
- Les dimensions de la placa en mm (amplària x llargària x gruix)
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual del material a la seva recepció, en referè ncia a l’aspecte i característiques geomètriques.
- El control de recepció de material verificarà que les caracterí stiques dels materials són coincidents amb l’establert en el
projecte i plec de condicions (CTE Parte 1. Art.7.2). Aquest control s’estableix en tres punts bàsics:
- Control de documentació: documents d’origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant
(signat per persona fí sica) 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: distintius de qualitat que assegurin el compliment de les
característiques tècniques i les avaluacions tècniques de idoneïtat de compliment amb CTE.
- Control de recepció mitjançant assaigs: En cas que disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país
de la UE, es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs
corresponents al subministrament rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat de producte.
- Abans de començar l’obra, si varia el subministrament, i per cada 1000 m2 de plaques que arribin 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:
- Densitat
- Pes per m2
- Conductivitat tèrmica
- Resistència tèrmica (plaques sense fibra de vidre ni làmina d’alumini)
- Resistència al foc (plaques amb fibra de vidre)
- Resistència al vapor d’aigua (plaques amb làmina d’alumini)
- Característiques geomètriques
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 APLACATS:
- Control de característiques geomètriques:
- Gruix
- Diferència de llargària entre les arestes
- Angles
- Rectitud d’arestes
- Planor
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 TANCAMENTS I DIVISÒRIES:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega de ls 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, acceptantse aquest, quan els resultats obtinguts sobre totes les peces resultin satisfactoris.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’ INCOMPLIMENT EN APLACATS:
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 cas d’incompliment en un assaig, es repetirà, a cà rrec del contractista, sobre el doble numero de mostres del mateix lot,
acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin conformes a les especificacions exigides.

____________________________________________________________________________
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B0 - MATERIALES BÁSICOS
B0C -

PLAQUES, PLANXES I TAULERS

B0CU - TAULERS DE FUSTA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0CU488D.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Materials per a formació de solera i empostissats.
S'han considerat els elements següents:
- Post de fusta de pi encadellada, procedent de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles
POST DE FUSTA DE PI ENCADELLADA:
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts ni estelles.
Es poden admetre esquerdes superficials, produïdes per l'assecatge que no afectin les característiques de la fusta.
Les vores del post han d'estar acabades de manera que es puguin encadellar entre ells.
Les cares han de ser planes i amb les arestes vives.
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.
Contingut d'humitat: Aprox. 12%
Diàmetre de nusos vius: <= 3,5 cm
Distància entre nusos de diàmetre màxim: >= 50 cm
Toleràncies:
- Llargària nominal: ± 20 mm/m
- Amplària nominal: ± 3 mm
- Gruix: ± 1 mm
- Fletxes: <= 5 mm/m, <= 10 mm/total
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE POST DE FUSTA DE PI ENCADELLADA:
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 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
POST DE FUSTA O TAULER D'AGLOMERAT:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
- Inspecció visual del material a la seva recepció, en referència a l’aspecte i característiques geomètriques.
- El control de recepció de material verificarà que les caracterí stiques dels materials són coincidents amb l’establert en el
projecte i plec de condicions (CTE Parte 1. Art.7.2). Aquest control s’estableix en tres punts bàsics:
- Control de documentació: documents d’origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant
(signat per persona fí sica) 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: distintius de qualitat que assegurin el compliment de les
característiques tècniques i les avaluacions tècniques de idoneïtat de compliment amb CTE.
- Control de recepció mitjanç ant assaigs: En cas que disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país
de la CEE, es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs
corresponents al subministrament rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat de producte.
- Abans de començar l’obra, cada vegada que canviï el subministrador, i per cada 1000 m2 d’ un mateix tipus de fusta que arribi
a l’obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions
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tècniques, incloent els resultats dels assaigs segü ents, realitzats per un laboratori acreditat:
- Pes específic: UNE-EN 323
- Mòdul d’elasticitat: UNE-EN 319
- Resistència a la flexió : UNE-EN 310
- Humitat del tauler: UNE-EN 322
- Inflament: UNE-EN 317
- Resistència a la tracció perpendicular a les cares: UNE-EN 319
- Resistència a l’ arrencada de cargols: UNE-EN 319
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.
- Es comprovaran, sobre 10 mostres rebudes en cada subministrament, les característiques geomètriques següents:
- Gruix
- Longitud
- Amplària
- Rectitud d’arestes
- Planor
- Angles
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:
- Control estructural i físic:
- No s’autoritzarà la col·locació de plaques que no vagin acompanyades del certificat del fabricant.
- Si en els terminis establerts al començar l’obra no es fa l’entrega dels certificats de qualitat del fabricant, es farà una sèrie
completa d’assaigs a les plaques ecopinades a cà rrec del contractista.
- Es repetirà l’assaig que no compleixi les especificacions sobre un total de 5 mostres del mateix lot.
- Només s’acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les 5 mostres resultin satisfactoris.
- Control geomètric:
- Es repetirà l’assaig que no compleixi les especificacions sobre un total de 10 plaques del mateix lot.
- Només s’acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre las 10 plaques resultin satisfactoris.

____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALES BÁSICOS
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 56-533) (C): 0,35% <= C <= 0,55%
Coeficient d'elasticitat:
- Fusta de pi: Aprox. 15000 N/mm2
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- 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
- Gruix:
┌────────────────────────────────────────┐
│ 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.

____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALES BÁSICOS
B0D -

MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

B0D3 - LLATES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0D35000,B0D31000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Llata de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles.
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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 56-533) (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
- Gruix:
┌────────────────────────────────────────┐
│ 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 - MATERIALES BÁSICOS
B0D -

MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

B0D6 - PUNTALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0D625A0.
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 56-533) (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 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
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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 - MATERIALES BÁSICOS
B0D -

MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

B0D7 - TAULERS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0D71120.
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 56-533) (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
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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:
- 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 - MATERIALES BÁSICOS
B0F - MATERIALES BÁSICOS DE CERÁMICA
B0F1 - LADRILLOS CERÁMICOS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Peces d’argila cuita utilitzades en el ram de paleta (faç anes 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 mes 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
Pàgina: 47

Rehabilitació puntual Pavelló Poliesportiu Municipal, (Vilobí d'Onyar)

- 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 fracturarse.
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 per el fabricant, assajades segons la norma
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals:
- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1): >= 5 N/mm2, >= valor declarat per el fabricant, amb indicació de categoría I
o II
- Adherència (UNE-EN 1052-3): >= valor declarat per el fabricant
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): <= valor declarat per el fabricant, amb indicació de la seva categoria
Característiques essencials en peces per a us 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 us en elements amb exigències acústiques:
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16): <= valor declarat per el 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 per el fabricant ha d’estar dins dels límits següents en funció de
la categoría.
- D1: <= 10%
- D2: <= 5%
- Dm: <= desviació declarada per el fabricant en %
Caracterí stiques 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 per el fabricant, assajades segons la norma
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Caracterí stiques essencials:
- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
- Durabilitat (resistència gel/desgel)
Característiques essencials en peces per a us 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 us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
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- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): El valor declarat per el fabricant ha d’estar dins dels límits especificats
a la UNE-EN 771-1 en funció de la categoria
Característiques essencials en peces per a us 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 per el fabricant, assajades segons la norma
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Caracterí stiques essencials:
- Durabilitat (resistència gel/desgel): Indicació de la categoria en funció del grau d’exposició
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals:
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)
- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): El valor declarat per el fabricant ha d’estar dins dels límits especificats
a la UNE-EN 771-1 en funció de la categoria
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques:
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13): >= 1000 kg/m3
Característiques essencials en peces per a us en cara vista o en barreres anticapil·laritat:
- Absorció d’aigua: <= valor declarat per el fabricant
- Cara vista (UNE-EN 771-1)
- Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7)
Caracterí stiques complementàries:
- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) : <= valor declarat per el fabricant
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 d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’ avaluació de
conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- 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 conformitat del fabricant i Certificació de Control de la Producció en Fàbrica
- 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 conformitat del fabricant
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:
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- 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 us al que va destinat.
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 771-1
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- El control de recepció de material verificarà que les caracterí stiques dels materials són coincidents amb l’establert en el
projecte i plec de condicions (CTE Parte 1. Art.7.2). Aquest control s’estableix en tres punts bàsics:
- Control de documentació: documents d’origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant
(signat per persona fí sica) 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: distintius de qualitat que assegurin el compliment de les
característiques tècniques i les avaluacions tècniques de idoneïtat de compliment amb CTE.
- Control de recepció mitjançant assaigs: En cas que disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país
de la UE, es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs
corresponents al subministrament rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat de producte.
- En element estructural incloure la verificació:
- Control de recepció mitjanç ant assaigs: En cas de que l’acer disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a
un país de la UE, es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels
assaigs corresponents al subministra rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat de producte.
- Es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques.
- Abans de començar l’ obra , si varia el subministrament, i cada 45000 unitats que arribin a l’obra es faran els següents assaigs
de qualitat:
- Absorció d’aigua (3 maons) (UNE 67027)
- Eflorescència (5 maons ceràmics + 1 maó de contrast) (UNE 67029)
- Resistència a la gelada (10 maons) (UNE 67028)
- Resistència a la compressió (10 maons) (UNE EN 772-1)
- Succió (3 maons) (UNE EN 772-11 )
- Massa (6 maons)
- En element estructural incloure la verificació:
- Massa: 6 peces
- Resistència a compressió (UNE-EN 772-1): 6 peces
- Eflorescència (UNE 67029): 5 peces
- Succió (UNE-EN 772-11): 3 peces
- Absorció d’aigua (UNE 67027): 3 peces
- Gelabilitat (UNE 67028): 10 peces
- Sobre 6 peces es faran les següents comprovacions geomètriques, segons UNE 67030:
- Tolerància dimensional
- Planeïtat
- Gruix mínim de paret
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:
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 resistè ncia 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 cà rrec 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.
____________________________________________________________________________
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B1 - MATERIALES PARA PROTECCIONES INDIVIDUALES, COLECTIVAS, IMPLANTACIÓN Y ASISTENCIAS TÉCNICAS
B14 - MATERIALES PARA PROTECCIONES INDIVIDUALES
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d’un o diversos riscos que puguin amenaç ar la seva
seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori destinat a tal fi.
S'han considerat els tipus següents:
- Proteccions del cap
- Proteccions per a l’aparell ocular i la cara
- Proteccions per a l’aparell auditiu
- Proteccions per a l’aparell respirarori
- Proteccions de les extremitats superiors
- Proteccions de les extremitats inferiors
- Proteccions del cos
- Protecció del tronc
- Protecció per treball a la intempèrie
- Roba i peces de senyalització
- Protecció personal contra contactes elèctrics
Resten expressament exclosos:
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir la salut o la integritat fí sica del
treballador
- Es equips dels serveis de socors i salvament
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l’ordre
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera
- El material d’esport
- El material d’autodefensa o de dissuasió
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Es tracta d’uns equips que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir
les conseqüè ncies derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a
la previsible resistència física de l’EPI.
La seva eficàcia resta limitada a la seva capacitat de resistència a la força fora de control que incideixi amb la part del cos
protegida per l’ usuari, a la seva correcta utilització i manteniment, així com a la formació i voluntat del beneficiari per al seu
emprament en les condicions previstes pel fabricant. La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absè ncia de garanties
preventives adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent.
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, sense suposar por si mateixos o
ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessà ries.
PROTECCIONS DEL CAP:
Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en part les orelles i el coll, o bé amb visera
damunt el front únicament, i en els dos casos hauran de complir els següents requisits:
Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica d'ulls i oïdes.
- Estaran formats per l’envolvent exterior del casc pròpiament dit, i d’arnès o atallatge d’adaptació al cap, el qual constitueix la
seva part en contacte i va proveït d’una barballera ajustable a la mida. Aquest atallatge, serà regulable a les diferents mides
dels caps, la fixació al casc haurà de ser sò lida, deixant una llum lliure de 2 a 4 cm entre ell mateix i la paret interior del casc, a
fi d'amortir els impactes. A l’interior del frontis de l’atallatge, s’haurà de disposar d’ un dessuador de "cuirson" o material
astringent similar. Les parts en contacte amb el cap hauran de ser reemplaçables fàcilment.
- Han de ser fabricats amb material resistent a l’impacte mecànic, sense perjudici de la lleugeresa, no sobrepassant en cap cas
els 0,450 kg de pes
- Es protegirà al treballador davant les descàrregues elèctriques i les radiacions calorí fiques i hauran de ser incombustibles o
de combustió lenta; s’hauran de protegir de les radiacions calorífiques i descàrregues elèctriques fins als 17.000 voltis sense
perforar-se
- S’hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara que no se’ls hi apreciï exteriorment cap
deteriorament. Es considerarà un envelliment del material en el termini d’uns quatre anys, transcorreguts els quals des de la
data de fabricació (injectada en relleu a l’interior) s’ hauran de donar de baixa, encara que no estiguin fets servir i es trobin
emmagatzemats
- Han de ser d’ús personal, podent-se acceptar en construcció l’ú s per altres usuaris posteriors, previ el seu rentat sèptic i
substitució íntegra dels atallatges interiors per altres, totalment nous
PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA:
La protecció de l’ aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles transparents o viseres.
Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes següents:
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- Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a l’escalfor, incombustibles, còmodes i de
disseny anatòmic sense perjudici de la seva resistència i eficàcia.
- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i ajustades a la cara, amb visor
amb tractament antientelat; en els casos d’ambients agressius de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però portaran
incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic; en els dames casos seran de muntura de tipus normal i amb
proteccions laterals que podran ser perforades per a una millor ventilació.
- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de protecció tipus "panoràmiques" amb
armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o acetat transparent.
- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual.
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta metàl·lica (tipus picapedrer) per impedir
l’entelament.
Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus:
- Pantalla abatible amb arnès propi
- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció
- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles
- Pantalles sostingudes amb la mà
Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic, transparent, lliures d'estries, ratlles o
deformacions. Podran ser de xarxa metàl·lica prima o proveïdes d’un visor amb vidre inestellable.
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de la pantalla haurà d’estar construït amb material
absolutament aï llant i el visor lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc elèctric.
Les utilitzades en previsió d’escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat reflectant (l'amiant i teixits asbè stics
estan totalment prohibits), amb un visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la temperatura que haurà de suportar.
Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser fabricades preferentment amb poliester reforçat
amb fibra de vidre o en defecte amb fibra vulcanitzada.
Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part metàl·lica a l’exterior, a fi d'evitar els contactes
accidentals amb la pinça de soldar.
Vidres de protecció:
- Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els de plàstic transparent (orgànic) hauran de ser òpticament
neutres, lliures de bombolles, taques, o ndulacions i altres defectes, i les incolores hauran de transmetre no menys del 89% de
les radiacions incidents.
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de rallat i entelament, el tipus de visor més polivalent i
eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica d’acer, tipus sedà s, tradicional de les ulleres de picapedrer.
PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU:
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual.
PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI:
Els equips protectors de l’aparell respiratori compliran les següents característiques:
- Seran de tipus i utilització apropiat al risc.
- S’adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions.
- Determinaran les mínimes molèsties a l’usuari.
- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o de neoprè per evitar la irritació de
l’epidermis.
- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, pels usuaris que necessitin l'ús d’ulleres amb vidres correctors,
es disposarà al seu interior el dispositiu portavidres, subministrats a l’ efecte pel fabricant de l’equip respiratori, i els oculars
correctors específics per l'usuari.
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS:
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mà negues, mitjons i maniguets seleccionats per prevenir els
riscos existents i per evitar la dificultat de moviments al treballador.
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al crom, teixit termoaïllant, punt, lona,
pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós antitallada, etc., segons les caracterí stiques o riscos del treball a realitzar.
Per a les maniobres amb electricitat s’hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o matèries plà stiques que portin marcat en
forma indeleble el voltatge màxim pel qual han estat fabricats.
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià.
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS:
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ú s de botes de seguretat amb reforços metàl·lics a la
puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió.
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de calçat de sola de cautxú, neoprè o
poliuretà, cuir especialment tractat i s’haurà de substituir el cosit per la vulcanització a la unió del cos al bloc del pis.
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de tenir la puntera metàl·lica de
protecció mecànica per a la realització de treballs en moviments de terres i realització d'estructures i enderroc.
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements de ferro o acer, la tanca serà per poder
desfer-se’n ràpid per tal d’obrir-la ràpidament davant l'eventual introducció de partí cules incandescents.
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de cobriment de peus i polaines de cuir
adobat, cautxú o teixit ignífug.
Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de seguretat serà de materials transpirables i disposaran
de plantilles anticlaus.
PROTECCIONS DEL COS:
Els cinturons reuniran les següents característiques:
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- Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica d’alta tenacitat apropiada, sense reblons i amb
costures cosides.
- Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no inferior a 4mm, i llargària el més reduïda possible.
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o filaments que comprometin la seva
resistència, calculada pel cos humà en caiguda lliure des d'una alçada de 5 m o quan la data de fabricació sigui superior als 4
anys.
- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar subjectes mitjançant reblons.
- La corda salvacaigudes serà de poliamida d’alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm. La sirga d’amarrador també serà de
poliamida, però de 16 mm de diàmetre.
PROTECCIÓ PER TREBALL A LA INTEMPÈRIE:
Els equips protectors integral pel cos davant de les inclemències meteorològiques compliran les següents característiques:
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments.
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor.
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada.
- Facilitat d’aireació.
Les peces impermeables disposaran d’esclavines i registres de ventilació per a permetre l’evaporació de la suor.
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ:
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l’usuari compliran les següents característiques:
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments.
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor.
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada.
- Facilitat d’aireació.
- Que siguin visibles a temps pel destinatari.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
ELECCIÓ:
Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i tasques relacionades amb l’ usuari, tenint en
compte les tasques implicades i les dades proporcionades pel fabricant.
Tant el comprador com l’usuari hauran de comprovar que l’EPI ha estat dissenyat i fabricat de la forma següent:
- La peça de protecció disposa d’un disseny i dimensions que per la seva estètica, no creí sensació de ridícul a l’usuari. Els
materials i components de l’EPI no hauran d’ afectar adversament al beneficiari de la seva utilització.
- Haurà d’oferir a l’usuari el major grau de comoditat possible que estigui en consonància amb la protecció adequada.
- Les parts de l’EPI que entrin en contacte amb l’usuari hauran d’estar lliures de rugositats, cantells agut i ressalts que puguin
produir irritacions o ferides.
- El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta col·locació sobre l’usuari i haurà de garantir que restarà en el seu lloc durant
el temps d’empra ment previsible, tenint en compte els factors ambientals, junt amb els moviments i postures que l’usuari pugui
adoptar durant el treball. A aquest fi, hauran de proveir-se dels mitjans apropiats, tal com sistemes d’ ajustament o gamma de
talles adequades, perquè permetin que l’EPI s’adapti a la morfologia de l’usuari.
- L’EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la resistència i eficàcia del seu disseny.
- Quan sigui possible, l’EPI tindrà una baixa resistència al vapor d’aigua.
- La designació de la talla de cada peça de treball comprendrà al menys 2 dimensions de control, en centímetres: 1) La altura i
el contorn de pit o bust, ó 2) L’altura i la cintura.
Per a l’elecció dels EPI, l’emprador haurà de dur a terme les següents actuacions prèvies:
- Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminar-se suficientment per altres mitjans. Per a l’inventari
dels riscos se seguirà l’esquema de l’Annex II del RD 773/1997, de 30 de maig.
- Definir les característiques que hauran de reunir els EPI per a garantir la seva funció, tenint en compte la naturalesa i
magnitud dels riscos que els hauran de protegir, així com els factors addicionals de risc que puguin constituir els propis EPI o
la seva utilització. Per a l’avaluació d’EPI se seguiran les indicacions de l’Annex IV del RD 773/1997, de 30 de maig.
- Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les definides a l’apartat anterior.
Per a la normalització interna d’empresa dels EPI atenent a les conclusions de les actuacions prèvies d’avaluació de riscos,
definició de característiques requerides i les existents en el mercat, l’emprador haurà de comprovar que compleixi amb les
condicions i requisits establerts a l’Art. 5 del RD 773/1997, de 30 de maig, en funció de les modificacions significatives que
l’evolució de la tècnica determini en els riscos, en les mesures tècniques i organitzatives, en els SPC i en les prestacions
funcionals dels propis EPI.
PROTECCIONS DEL CAP:
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats:
- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de treball situats en altura, obres d’ encofrat
i desencofrat, muntatge i instal·lació de bastides i demolició.
- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, torres, obres i muntatges metàl·lics, de
caldereria i conduccions tubulars.
- Obres en foses, rases, pous i galeries.
- Moviments de terra i obres en roca.
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplaçaments de runes.
- Utilització de pistoles fixaclaus.
- Treballs amb explosius.
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport.
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- Manteniment d’ obres i instal·lacions industrials.
PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA:
Protecció de l’aparell ocular:
- Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats amb riscos de:
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids.
- Acció de pols i fums.
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos.
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa.
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa.
- Enlluernament
Protecció de la cara:
- Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats:
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall.
- Treballs de perforació i burinat.
- Talla i tractament de pedres.
- Manipulació de pistoles fixaclaus d’impacte.
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts.
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica.
- Treball amb raig projector d’abrasius granulars.
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius.
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid.
- Activitats en un entorn de calor radiant.
- Treballs que desprenen radiacions.
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió.
PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU:
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents activitats:
- Treballs amb utilització de dispositius d’aire comprimit.
- Treballs de percussió.
- Treballs d’arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats.
PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI:
Els mitjans de protecció de l’aparell respiratori seran seleccionats en funció dels següents riscos:
- Pols, fums i boires.
- Vapors metàl·lics i orgànics.
- Gasos tòxics industrials.
- Monòxid de carboni.
- Baixa concentració d’oxigen respirable.
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS:
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització de guants, aquests seran seleccionats en funció
de les següents activitats:
- Treballs de soldadura.
- Manipulació d’objectes amb arestes tallants.
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins.
- Treballs amb risc elèctric.
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS:
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al treballador de calç at de seguretat, adaptat
als riscos a prevenir en funció de l’activitat:
Calçat de protecció i de seguretat:
- Treballs d’obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres
- Treballs en bastides
- Obres de demolició d’obra grossa
- Obres de construcció de formigó i d’elements prefabricats que incloguin encofrat i desencofrat
- Activitats en obres de construcció o àrees d’emmagatzematge
- Obres d’ensostrat
- Treballs d’estructura metàl·lica
- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics
- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes
- Treballs de transformació de materials lítics
- Manipulació i tractament de vidre
- Revestiment de materials termoaïllants
- Prefabricats per a la construcció
Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant:
- Obres d’ensostrat
Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant:
- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes
Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se’n ràpid en cas de penetració de masses en fusió:
- Soldadors
PROTECCIONS DEL COS:
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d’alçada, seran seleccionats en funció de les següents activitats:
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- Treballs en bastides.
- Muntatge de peces prefabricades.
- Treballs en pals i torres.
- Treballs en cabines de grues situades en altura.
PROTECCIÓ DEL TRONC:
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les activitats:
Peces i equips de protecció:
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius.
- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d’aquestes i en ambient calent.
- Manipulació de vidre pla.
- Treballs de rajat de sorra.
- Treballs en cambres frigorífiques.
Roba de protecció antiinflamable:
- Treballs de soldadura en locals exigus.
Davantals antiperforants:
- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d’orientar-se cap el cos.
Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents:
- Treballs de soldadura.
- Treballs de forja.
- Treballs de fosa i emmotllament.
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS:
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran seleccionats en funció de les següents
activitats:
- Treballs de muntatge elèctric
- Treballs de manteniment elèctric
- Treballs d’explotació i transport elèctric
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:
Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogenis, etiquetats amb les següents dades:
- Nom, marca comercial o altre mitjà d’identificació del fabricant o el seu representant autoritzat.
- Designació del tipus de producte, nom comercial o codi.
- Designació de la talla.
- Número de la norma EN específica.
- Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759.
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant.
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del
fabricant.
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC.
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un responsable delegat
per l’emprador.
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com a la seva caducitat, que vindrà
fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de la seva data de fabricació (generalment estampillada a l’EPI),
amb independència que hagi estat o no utilitzat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los
trabajadores de equipos de protección individual.
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación
intracomunitaria de los equipos de protección individual.
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se
regula las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la que se actualiza el anexo IV de la
Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial.
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se actualiza el anexo IV de la
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología.
____________________________________________________________________________
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B4 - MATERIALES PARA ESTRUCTURAS
B44 - MATERIALES DE ACERO PARA ESTRUCTURAS
B44Z - PLANCHAS Y PERFILES DE ACERO

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B44ZF0CA,B44ZF0C6,B44ZB052,B44ZS043.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Perfils d'acer per a usos estructurals, formats per peça simple o composta i tallats a mida o treballats a taller.
S'han considerat els tipus següents:
- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR,
S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2
- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o planxa, d'acer S275JR, S275J0, S275J2,
S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2
- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, segons UNEEN 10210-1
- Perfils forad ats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN
10219-1
- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons UNE-EN 10025-2
- Perfils d’acer laminat en calent, en planxa, d’acer amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica S355J0WP o
S355J2WP, segons PNE-EN 10025-5
S'han considerat els tipus d'unió següents:
- Amb soldadura
- Amb cargols
S’han considerat els acabats de protecció següents (no aplicable als perfils d’acer amb resistència millorada a la corrosió
atmosfèrica):
- Una capa d'emprimació antioxidant
- Galvanitzat
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització.
PERFILS D’ACER LAMINAT EN CALENT:
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i tecnològiques de l’acer utilitzat en la
fabricació de perfils, seccions i planxes, compleix les determinacions de les normes de condicions tècniques de
subministrament següents:
- Perfils d’acer laminat en calent: UNE-EN 10025-1 i UNE-EN 10025-2
- Perfils d’acer laminat en calent amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica: UNE-EN 10025-1 i PNE-EN 10025-5
Les dimensions i les toleràncies dimensionals i de forma han de ser les indicades a les següents normes:
- Perfil IPN: UNE-EN 10024
- Perfil IPE, HEA, HEB i HEM: UNE-EN 10034
- Perfil UPN: UNE-EN 10279
- Perfil L i LD: UNE-EN 10056-1 i UNE-EN 10056-2
- Perfil T: UNE-EN 10055
- Rodó: UNE-EN 10060
- Quadrat: UNE-EN 10059
- Rectangular: UNE-EN 10058
- Planxa: EN 10029 o UNE-EN 10051
PERFILS FORADATS:
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i tecnològiques de l’acer utilitzat en la
fabricació de perfils compleix les determinacions de les normes de condicions tè cniques de subministrament següents:
- Perfils foradats d’acer laminat en calent: UNE-EN 10210-1
- Perfils foradats conformats en fred: UNE-EN 10219-1
Les toleràncies dimensionals han de complir les especificacions de les següents normes:
- Perfils foradats d’acer laminat en calent: UNE-EN 10210-2
- Perfils foradats conformats en fred: UNE-EN 10219-2
PERFILS CONFORMATS EN FRED:
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El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i tecnològiques de l’acer utilitzat en la
fabricació de perfils i seccions, compleix les determinacions de les normes de condicions tècniques de subministrament del
producte de partida.
Les toleràncies dimensionals i de la secció transversal han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 10162.
PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB SOLDADURA:
El material d’aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de soldadura.
Les característiques mecàniques del material d’aportació han de ser superiors a les del material base.
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del material d’aportació ha de ser
equivalent a la del material base.
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són:
- Metàl·lic per arc amb elèctrode recobert (per arc manual)
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa
- Per arc submergit amb fil/filferro
- Per arc submergit amb rodó/elèctrode nu
- Per arc amb gas inert
- Per arc amb gas actiu
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert
- Per arc d’espàrrecs
Les soldadures s’ han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons la UNE-EN 287-1.
Abans de començar a soldar s’ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades al procé s de soldadura i que
estan lliures de fissures.
Totes les superfícies a soldar s’han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament la qualitat de la soldadura
o perjudicar el procés de soldatge. S’han de mantenir seques i lliures de condensacions.
S’ha d’evitar la projecció d’espurnes erràtiques de l’arc. Si es produeix s’ha de sanejar la superfície d’acer.
S’ha d’evitar la projecció de soldadura. Si es produeix s’ha d’eliminar.
Els components a soldar han d’estar correctament col·locats i fixos en la seva posició mitjançant dispositius adequats o
soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar siguin accessibles i visibles per al soldador. No s’han d’introduir
soldadures addicionals.
L’armat dels components estructurals s’ha de fer de manera que les dimensions finals estiguin dintre de les toleràncies
establertes.
Les soldadures provisionals s’han d’executar seguint les especificacions generals. S’han d’eliminar totes les soldadures de
punteig que no s’incorporin a les soldadures finals.
Quan el tipus de material de l’acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un enduriment de la zona tèrmicament afectada
s’ha de considerar la utilització del precalentament. Aquest s’ha d’ estendre 75 mm en cada component del metall base.
No s’ha d’ accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.
Els defectes de soldadura no s’han de tapar amb soldadures posteriors. S’han d’eliminar de cada passada abans de fer la
següent.
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà d'una picola i d'un raspall.
L’execució dels diferents tipus de soldadures s’ha de fer d’acord amb els requisits establerts a l’apartat 10.3.4 del DB-SE A per
a obres d’edificació o d’acord amb l’article 640.5.2 del PG3 per a obres d’enginyeria civil.
S'ha de reduir al mínim el nombre de soldadures a efectuar a l'obra.
Les operacions de tall s’han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S’admet l’oxitall manual únicament quan el procediment
automàtic no es pugui practicar.
S’accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si s’eliminin les restes d’escòria.
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les característiques del material no queden per
sota dels valors especificats.
Per al conformat en calent s’han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El doblat o conformat no s’ha de fer
durant l’interval de calor blau (250ºC a 380ºC).
El conformat en fred s’ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del producte. No s’admeten les martellades.
Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm.
Toleràncies de fabricació:
- En obres d’edificació: Límits establerts a l’apartat 11.1 de DB-SE A
- En obres d’enginyeria civil: Límits establerts a l’article 640.12 del PG3
PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB CARGOLS:
S’utilitzaran cargols normalitzats amb característiques mecàniques d’acord amb la UNE-EN ISO 898-1.
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals d’injecció s’han d’utilitzar seguint les
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instruccions del seu fabricant i han de complir els requisits addicionals que els siguin d’aplicació.
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i pandeig local de les xapes, i ha de
facilitar el muntatge i les inspeccions.
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm.
La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s’utilitzin com a calibrats.
Després del collat l’espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la superfície de recolzament de la
femella i la part no roscada de l’espiga ha d’haver, com a mínim:
- En cargols pretesats: 4 filets complerts més la sortida de la rosca
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes.
En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d’estar situada per sota del cap del cargol.
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar volanderes. Si s’utilitzen han d’anar sota el
cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el xamfrà ha d’ estar situat en direcció al cap del cargol.
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d’anar col·locades de la forma següent:
- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella
- Cargols 8.8: sota de l’element que gira
Els forats per als cargols s’han de fer amb perforadora mecànica. S’admet un altre procediment sempre que proporcioni un
acabat equivalent.
Es permet l’execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits establerts a l’apartat 10.2.3 del DB-SE
A en obres d’edificació o els establerts a l’apartat 640.5.1.1 del PG3 en obres d’enginyeria civil.
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues o més peces.
Els forats allargats s’han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o punxonatge de dos forats i posterior
oxitall.
Despré s de perforar les peces i abans d’unir-les s’han d’eliminar les rebaves.
Els cargols i les femelles no s’han de soldar.
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les peces armades i el contacte
íntim de les peces d'unió.
Les femelles s’ han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després del muntatge.
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s’ha de collar fins arribar al “collat a tocar”
sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest procés s’ha de fer progressivament començant pels cargols situats al
centre. Si és necessari s’han de fer cicles addicionals de collat .
Abans de començ ar el pretesat, els cargols pretesats d’un grup s’han de collar d’acord amb el que s’ha indicat per als cargols
sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s’han de fer cicles addicionals de collat.
S’han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats fins al pretesat mínim, s’afluixin.
El collat dels cargols pretesats s’ha de fer seguint un dels procediments següents:
- Mètode de control del parell torsor
- Mètode del gir de femella
- Mètode de l’indicador directe de tensió
Les operacions de tall s’han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S’admet l’oxitall manual únicament quan el procediment
automàtic no es pugui practicar.
S’accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si s’eliminin les restes d’escòria.
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les característiques del material no queden per
sota dels valors especificats.
Per al conformat en calent s’han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El doblat o conformat no s’ha de fer
durant l’interval de calor blau (250ºC a 380ºC).
El conformat en fred s’ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del producte. No s’admeten les martellades.
Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm.
Toleràncies de fabricació:
- En obres d’edificació: Límits establerts a l’apartat 11.1 de DB-SE A
- En obres d’enginyeria civil: Límits establerts als apartat 640.5 i 640.12 del PG3
PERFILS PROTEGITS AMB EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT:
La capa d'emprimació antioxidant ha de cobrir de manera uniforme totes les superfícies de la peça.
No ha de tenir fissures, bosses ni altres desperfectes.
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.
Prèviament al pintat s’ha de comprovar que les superfícies compleixen els requisits donats pel fabricant per al producte a
aplicar.
La pintura d’ emprimació s’ha d’utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant. No s’utilitzarà si ha superat el temps de vida
útil o el temps d’enduriment després de l’obertura del recipient.
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Si s’aplica mé s 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.
No s’han d’utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys de 150 mm de la zona a soldar.
Les soldadures i el metall base adjacent no s’han de pintar sense haver eliminat prèviament l’escòria.
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s’ha de tractar fins que no s’hagi inspeccionat
la unió.
PERFILS GALVANITZATS:
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície.
No ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.
L a galvanització s’ha de fer d’acord amb les normes UNE-EN ISO 1460 o UNE-EN ISO 1461, segons correspongui.
S’han de segellar totes les soldadures abans de fer un decapat previ a la galvanització.
Si el component prefabricat té espais tancats s’han de disposar forats de ventilació o purga.
Abans de pintar-les, les superfícies galvanitzades s’han de netejar i tractar amb pintura anticorrosiva amb diluent àcid o amb
raig escombrador.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos.
Emmagatzematge: Seguint les instruccions del fabricant. En llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegits de la
intempèrie, de manera que no s'alterin les seves condicions.
No s’han d’ utilitzar si s’ha superat la vida útil en magatzem especificada pel fabricant.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
kg de pes necessari subministrat a l'obra, 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
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
UNE-EN 10025-1:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 1: Condiciones técnicas generales
de suministro.
UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2: Condiciones técnicas de
suministro de los aceros estructurales no aleados.
UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero no aleado de grano fino. Parte I:
condiciones técnicas de suministro.
UNE-EN 10219-1:1998 Perfiles huecos para construcción conformados en frío de acero no aleado y de grano fino.Parte
1:Condiciones técnicas de suministro.
UNE-EN 10162:2005 Perfiles de acero conformados en frío. Condiciones técnicas de suministro. Tolerancias dimensionales y
de la sección transversal.
OBRES D’EDIFICACIÓ:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico
de Acero DB-SE-A
* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para edificación.
OBRES D’ENGINYERIA CIVIL:
* Orden FOM/475/2002 de 13 de febrero, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes relativos a Hormigones y Acero.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D’ACER LAMINAT I PERFILS D’ACER
BUITS:
Cada producte ha d’anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació:
- El tipus, la qualitat i, si és aplicable, la condició de subministrament mitjançant la seva designació abreujada
- Un número que identifiqui la colada (aplicable únicament en el cas d’inspecció per colades) i, si és aplicable, la mostra
- El nom del fabricant o la seva marca comercial
- La marca de l’organisme de control extern (quan sigui aplicable)
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995
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de 28 de juliol
La marca ha d’estar situada en una posició propera a un dels extrems de cada producte o en la secció transversal de tall.
Quan els productes es subministren en paquets el marcatge s’ha de fer amb una etiqueta adherida al paquet o sobre el primer
producte del mateix.
PERFILS D’ACER LAMINAT EN CALENT:
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’ avaluació de
conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a ús en estructures metàl·liques o en estructures mixtes metall formigó:
- Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la Producció en Fàbrica
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 de certificació
- El nom o marca comercial i adreça declarada del fabricant
- Les dues ultimes xifres de l’any d’impressió del marcat
- El número del certificat de conformitat CE o del certificat de producció en fàbrica (si és procedent)
- Referència a la norma EN 10025-1
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst
- Informació de les característiques essencials indicades de la següent forma:
- Designació del producte d’acord amb la norma corresponent de toleràncies dimensionals, segons el capítol 2 de la norma
EN 10025-1
- Designació del producte d’acord amb l’apartat 4.2 de les normes EN 10025-2 a EN 10025-6
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D’ACER CONFORMATS:
Han d’anar marcats individualment o sobre el paquet amb una marca clara i indeleble que contingui la següent informació:
- Dimensions del perfil o número del plànol de diseny
- Tipus i qualitat de l’acer
- Referència que indiqui que els perfils s’han fabricat i assajat segons UNE-EN 10162; si es requereix, el marcatge CE
- Nom o logotipus del fabricant
- Codi de producció
- Identificació del laboratori d’assaigs extern (quan sigui aplicable)
- Codi de barres, segons ENV 606, quan la informació mínima anterior es faciliti amb un text clar
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS FORADATS:
Cada perfil ha d’anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació:
- La designació abreujada
- El nom o les sigles (marca de fàbrica) del fabricant
- En el cas d’inspecció i assaigs específics, un número d’identificació, per exemple el número de comanda, que permeti
relacionar el producte o la unitat de subministrament i el document corresponent (ú nicament aplicable als perfils foradats
conformats en fred)
Quan els productes es subministren en paquets el marcatge es pot fer amb una etiqueta adherida al paquet.
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual del material a la seva recepció. Es controlaran les característiques geomètriques com a mínim sobre un 10%
de les peces rebudes. El subministrament del material es realitzarà amb la inspecció requerida (UNE-EN 10204).
- A efectes de control d’apilament, la unitat d’inspecció ha de complir les següents condicions:
- Correspondè ncia en el mateix tipus i grau d’acer
- Procedència de fabricant
- Pertany a la mateixa sèrie en funció del gruix màxim de la secció:
- Sèrie lleugera: e <= 16 mm
- Sèrie mitja: 16 mm <= e <= 40 mm
- Sèrie pesada: e > 40 mm
- El control de recepció de material verificarà que les caracterí stiques dels materials són coincidents amb l’establert en el
projecte i plec de condicions (CTE Parte 1. Art.7.2). Aquest control s’estableix en tres punts bàsics:
- Control de documentació: documents d’origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant
(signat per persona fí sica) 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: distintius de qualitat que assegurin el compliment de les
característiques tècniques i les avaluacions tècniques de idoneïtat de compliment amb CTE.
- Control de recepció mitjanç ant assaigs: En cas de que l’acer disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a
un país de la UE, es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels
assaigs corresponents al subministra rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat de producte.
- Les unitats d’inspecció (UNE-EN 10025-2, Punt 8.3), seran fraccions de cada grup afí, amb un pes màxim de:
- Per lot: 20 t
Pàgina: 60

Rehabilitació puntual Pavelló Poliesportiu Municipal, (Vilobí d'Onyar)

- Per colada: 40 t ( pes perfils < 100 kg/m); 60 t ( pes perfils > 100 kg/m); 80 t ( pes perfils > 200 t)
Per a cada lot , es realitzaran els següents assaigs mecànics (UNE EN 10025-1, Apartat 10.2):
- Assaig de tracció d’ una proveta per la determinació del límit elàstic aparent superior, la resistència a tracció i l’allargament,
segons UNE-EN 10002-1
- Assaig de doblegament simple d’una proveta de planxa d’acer segons UNE-EN ISO 7438
- En perfils d’acer laminat, assaig de flexió per xoc (resiliència) de sis provetes de planxa d’acer segons UNE-EN 7475-1, UNEEN 7475-2. Els productes amb espessor nominal inferior a 6 mm, no requereixen assaigs de flexió per xoc ( UNE-EN 10025,
Punt 7.3.2.1)
- En perfils d’acer buits, assaig d’aixafada (perfils buits rod ons) segons UNE-EN ISO 8492 (1 proveta)
Sempre que canviï la colada de procedència del material, es realitzarà un assaig químic (UNE EN 10025-1, Apartat 10.1)de la
composició de l’acer, amb determinació de:
Carboni: UNE 7014:1950, UNE 7331, UNE 7349
Fòsfor: UNE 7029
Sofre: UNE 7019
Nitrogen: UNE 36317-1, UNE 36317-2
I en acer laminat, a més a més:
Silici: UNE 7028
Manganès: UNE 7027
En acer laminat, a criteri de la DF es realitzarà a més, l’assaig de duresa Brinell (UNE-EN ISO 6506).
- En el cas de perfils galvanitzats, es comprovarà la massa i gruix del recobriment (UNE-EN ISO 1461, UNE-EN ISO 2178) per
mètodes magnètics, sobre un 10 % de les peces rebudes.
OPERACIONS DE CONTROL EN UNIONS SOLDADES:
- Recepció del certificat de qualitat de les característiques dels elèctrodes.
- Abans de començar l’obra, i sempre que es canviï el tipus de material d’aportació :
- Preparació d’ una proveta mecanitzada, soldades amb el material d’aportació previst, i assaig a tracció (UNE-EN ISO
15792-1). Abans d’ aquest assaig, es realitzarà una radiografia de la soldadura realitzada (UNE-EN 1435), per tal de constatar
que el cordó està totalment ple de material d’aportació.
- Assaig de tracció del metall aportat(UNE-EN ISO 15792-1) 1 provetes
- Assaig de resiliència del metall aportat (UNE-EN ISO 15792-1) 1 provetes
- Les característiques mecàniques del material d’aportació han de ser superiors a les del material base.
- En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del material d’aportació ha de ser
equivalent a la del material base.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres pels assaigs químics es prendran de la unitat d’inspecció segons els criteris establerts a la norma UNE EN-ISO
14284 (UNE EN 10025-1)
- En perfils laminats i conformats les mostres pels assaigs mecà nics es prendran segons els criteris establerts en las UNE EN
10025-2 a UNE 10025-6. Les localitzacions de les mostres seguiran els criteris establerts en l’annex A de la UNE EN 10025-1.
- Per la preparació de les provetes s’ aplicaran els requisits establerts a la UNE EN ISO 377
- Per la preparació de provetes per assaig de tracció s’aplicarà la UNE EN 10002-1
- En perfils laminats, per la preparació de provetes per assaig a flexió per xoc (resiliència) s’aplicarà la UNE 10045-1. També
son d’aplicació els següents requeriments:
- Per espessors nominals >12 mm: mecanitzar provetes de 10x10 mm
- Per espessors nominals <= 12 mm: l’ample mínim de la proveta serà de 5 mm
- Les mostres i provetes tenen que estar marcades de manera que es reconeguin els productes originals, així com la seva
localització i orientació del producte.
- Les mostres i els criteris de conformitat queden establerts a la norma UNE-EN 10219-1 seguint els parametres de la taula D.1
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
- No es podrà acceptar perfils que no estiguin amb les garanties corresponents i no vagin marcats adequadament.
- Si els resultats de tots els assaigs de recepció d’un lot acompleixen el prescrit, aquest és acceptable.
- Si algun resultat no acompleix el prescrit, però s’ha observat en el corresponent assaig alguna anomalia no imputable al
material (com defecte en la mecanització de la proveta, irregular funcionament de la maquinaria d’assaig...) l’assaig es
considerarà nul i caldrà repetir-lo correctament amb una nova proveta.
- Si algun resultat no acompleix el prescrit havent-ho realitzat correctament, es realitzaran 2 contrassaigs segons UNE-EN
10021, sobre provetes preses de dues peces diferents del lot que s’està assajant. Si ambdó s resultats (dels contrassaigs)
compleixen el prescrit, la unitat d’inspecció serà acceptable, en cas contrari es rebutjarà.
- Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control geomè tric, es rebutjarà la peça incorrecta. A
més a més, s’augmentarà el control, en l’apartat incomplet, fins a un 20% d’unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran
les oportunes correccions i/o rebuigs i es farà el control sobre el 100 % de les unitats amb les oportunes actuacions segons el
resultat.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN UNIONS SOLDADES:
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- El material d’aportació complirà les condicions mecàniques indicades.
- En les provetes preparades amb soldadures, la línia de ruptura ha de quedar fora de la zona d’influència de la soldadura.

____________________________________________________________________________

B4 - MATERIALES PARA ESTRUCTURAS
B4R -

MATERIALES PARA ESTRUCTURAS DE ACEROS ESPECIALES Y METALES

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Perfils laminats tipus "L
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició química del perfil.
Els perfils no han de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització.
Composició química de l'acer:
┌─────────────────────────────────────────┐
│
│ AISI 304(1.4301)│ AISI 316(1.4401) │
│
│─────────────────│──────────────────│
│ C │
<= 0,07%
│
<= 0,07%
│
│ Mn │
<= 2,00%
│
<= 2,00%
│
│ Si │
<= 1,00%
│
<= 1,00%
│
│ Cr │ 17,50% - 19,50% │ 16,50% - 18,50% │
│ Ni │ 8,00% - 10,50% │ 10,00% - 13,00% │
│ Mo │
│ 2,00% - 2,50%
│
└─────────────────────────────────────────┘
Resistència a la tracció: >= 600 N/mm2
Els perfils han de tenir la forma i dimensions indicades a la DT.
Toleràncies:
- Gruix: >= 2,5%
- Llargària: 0,1%
- Alineació d'arestes: 0,2%
- Torsió: ± 1°/m
- Angles: ± 1°
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra en les condicions exigides i amb l'escairat previst.
Emmagatzematge: Sense contacte directe amb el terra, classificats per tipus i dimensions.
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 10088-1:2006 Aceros inoxidables. Parte 1: Relación de aceros inoxidables.

____________________________________________________________________________

B5 - MATERIALS PER A COBERTES
B5Z - MATERIALS ESPECIALS PER A COBERTES
B5ZZ - MATERIALS AUXILIARS PER A COBERTES
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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 obtingud a 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 bo nera 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:
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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
│
│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 presentar 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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B6 - MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES
B63 - MATERIALS PER A TANCAMENTS DE PLAQUES CONFORMADES
B63Z - MATERIALS AUXILIARS PER A TANCAMENTS DE PLAQUES CONFORMADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B63Z1895.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Materials auxiliars per a tancaments de plaques conformades.
S'han considerat els tipus següents:
- Cantonera formada amb planxa d'acer obtinguda per un procés de laminatge i galvanitzada en calent per un procés
d'immersió contínua, amb accessoris i peces de muntatge.
- Pal prefabricat autoresistent de formigó armat de 10x17 cm de secció.
CANTONERA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT:
Ha de tenir una superficíe llisa i uniforme.
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials.
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la seva superfície i no ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni
despreniments.
Protecció de la galvanització (Sendzimir): >= 360 g/m2
Puresa del zinc: >= 98,5%
Toleràncies:
- Gruix: ± 0,07 mm
- Planor: ± 1 mm
PAL DE FORMIGÓ ARMAT:
Les seves cares han de ser planes i de superfície uniforme, sense rebaves, armadures visibles o buits en la seva massa.
Ha d'estar suficientment armat per poder suportar els esforços als quals ha d'estar sotmès.
Característiques essencials:
- Capacitat portant. D’acord amb UNE-EN-12839
- Durabilitat de la capacitat portant i al glaç-desglaç. D’acord amb UNE-EN-12839
Característiques de la superfície:
- Acabat de la superfície segons motllo: l’àrea total de cavitats no ha de superar el 3% de la superfície de formigó i ninguna
cavitat ha de ser > 150 mm2
- Acabat de la superfície tractada: ha d’estar d’acord amb documentació fabricant o amb mostres acceptades prèviament per la
DF.
- Extrems de l’element: En els elements pretesats els extrems dels filferros han d’ estar enrasats amb les parts visibles dels
elements , i posteriorment coberts amb productes resistents a l’aigua dels que es conegui la seva durabilitat. Els extrems
superiors dels postes armats han de tenir una forma que permeti el lliscament de l’aigua.
- Superfícies d’acoblament: Les superfícies d’ acoblament no han de tenir defectes o rebaves que puguin impedir el muntatge
dels elements.
Toleràncies:
- Alçària: ± 1%
- Dimensions transversals: ± 3 mm
- Rectitud: <= 0,5%
- Situació dels forats: ± 5 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CANTONERA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT:
Subministrament: Amb les proteccions necessàries per a garantir la seva rectitud.
Emmagatzematge: Horitzontalment sobre un jaç de taulons, alineats verticalment, situats entre 10 i 20 cm dels extrems i en el
centre, sense contacte directe amb el terra.
PAL DE FORMIGÓ ARMAT:
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’ avaluació de
conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
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- Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant
En l’embalatge o/i documentació que acompanya el producte ha de portar en un lloc visible el marcatge CE de conformitat amb
els reials Decrets 1630 /1992 de 29 de desembre 1328/1995 de 28 de juliol que a més haurà d’anar acompanyat de la següent
informació:
- Nom o marca identificativa i direcció declarada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l’any d’impressió de marcatge
- Referència a la norma UNE-EN 12839: 2001
- Informació sobre les característiques mandatades : descripció i informació del producte, inclosos valors decla rats considerats
en la taula ZA.1.
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
CANTONERA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT:
* UNE 37501:1988 Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo.
* UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos galvanizados, aplicados a materiales
manufacturados de hierro y acero.
PAL DE FORMIGÓ ARMAT:
UNE-EN 12839:2001 Elementos prefabricados de hormigón. Elementos para vallas

____________________________________________________________________________

B6 - MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES
B6B -

MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B6BZ1A10,B6B12311,B6B11311.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Perfil de planxa d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió contí nua per a suport de tancaments de cartó-guix.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els perfils han de satisfer les característiques geomètriques i dimensionals que els siguin pròpies.
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme.
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials.
El recobriment protector ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfí cie i no ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni
despreniments. El recobriment protector ha de ser conforme a alguna de les classes següents (segons les normes EN 10326 o
EN 10327):
- Recobriment protector de zinc: Z275, Z140, Z100
- Recobriment protector de zinc-alumini: ZA130, ZA095
- Recobriment protector d’alumini-zinc: AZ150, AZ100
El fabricant ha d’estabir el gruix nominal, la llargària nominal i l’amplària nominal
Els perfils que constitueixen l’estructura de suport de les plaques de guix laminat han de designar-se de la següent manera:
- La expressió “perfilería metálica”
- Referència a la norma europea EN 14195
- La descripció específica del fabricant
- La classe de recobriment de protecció
- La lletra prefix del perfil seguida de les dimensions nominals, en mm, en l’ordre següent:
- Dimensions de la secció transversal
- Gruix
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- Llargària
Toleràncies:
- Llargària del perfil (L):
- L =< 3 000 mm: ± 3 mm
- 3 000 < L =< 5 000 mm: ± 4 mm
- L >= 5 000 mm: ± 5 mm
- Amplària del perfil: ± 0,5 mm
- Amplària de l’ala:
- Ala compresa entre dos plecs: ± 0,5 mm
- Ala compresa entre plec i vora tallada: ± 1,0 mm
- Angle format per l’ala i l’anima: ± 2º
- Rectitud del perfil: < L/400 (L=llargària nominal)
- Torsió: relació h/W < 0,1 (W=amplària nominal; h=distància que es separa d’una superfície plana l’extrem no travat del perfil)
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar 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 14195:2005 Perfilería metálica para su uso en sistemas de placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y
métodos de ensayo.
UNE-EN 14195:2005/AC:2006 Perfilería metálica para su uso en sistemas de placas de yeso laminado. Definiciones,
especificaciones y métodos de ensayo.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Els perfils han d’anar marcats de manera clara e indeleble, amb la següent informació com a mínim:
- Referència a la norma europea EN 14195
- Nom, marca comercial o altres mitjans d’identificació del fabricant
- Identificació de la perfileria segons el sistema de designació esmentat anteriorment
- 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 subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’ avaluació de
conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestació o Característica: 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 conformitat del fabricant
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestació o Característica: Reacció al foc:
- Sistema 3: Declaració de conformitat del fabricant i Assaig inicial de tipus
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual del material a la seva recepció, en referè ncia a l’aspecte i característiques geomètriques.
- El control de recepció de material verificarà que les caracterí stiques dels materials són coincidents amb l’establert en el
projecte i plec de condicions (CTE Parte 1. Art.7.2). Aquest control s’estableix en tres punts bàsics:
- Control de documentació: documents d’origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant
(signat per persona fí sica) 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: distintius de qualitat que assegurin el compliment de les
característiques tècniques i les avaluacions tècniques de idoneïtat de compliment amb CTE.
- Control de recepció mitjançant assaigs: En cas que disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país
de la UE, es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs
corresponents al subministrament rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat de producte.
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- 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 a ssaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:
- Gruix del recobriment
- Adherència del galvanitzat
- Rectitud dels perfils.
- Gruix de la planxa.
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:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega de ls 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, acceptantse aquest, quan els resultats obtinguts sobre totes les peces resultin satisfactoris.

____________________________________________________________________________

B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
B77 - LÀMINES DE POLIETILÈ, POLIPROPILÈ I POLIOLEFINES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B7712820.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Làmina plàstica flexible per a impermeabilització.
S'han considerat els tipus següents:
- Vel de polietilè
- Làmina de polietilè
- Làmina de poliolefina
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La làmina ha de ser homogènia.
La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser rectes.
Ha de ser estanca a l'aigua.
LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Defectes visibles (UNE-EN 1850-2)
- Estanquitat a l’aigua (UNE-EN 1928 mètode B): Ha de complir
- Resistència dels cavalcaments (UNE-EN 12316-2): >= valor declarat per el fabricant
- Factor de transmissió del vapor d’aigua (UNE-EN 1931): ± 30%
- Resistència a l'esquinç ament (UNE-EN 12310-2): >= valor declarat per el fabricant per les direccions transversal i
longitudinal de la làmina
- Doblegat a baixa temperatura (UNE-EN 495-5 ): <= temperatura de doblegat en fred declarada per el fabricant
- Resistència a la tracció (UNE-EN 12311-2 ): >= valor declarat per el fabricant
- Resistència a l’impacte (UNE-EN 12691): >= valor declarat per el fabricant
- Resistència a la penetració de les arrels (UNE-EN 13948): Ha de complir
- Durabilitat (UNE-EN 1297): Ha de complir
La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s’ha de determinar d’acord amb la norma UNE-EN 13501-1.
La classificació respecte el comportament devant un foc extern s'ha de determinar d'acord amb la norma UNE-EN 13501-5.
Toleràncies:
- Gruix efectiu (làmina sense considerar el reforç) (UNE-EN 1849-2): - 5%; + 10%
- Llargària (UNE-EN 1848-2): - 0%; + 5%
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- Amplària (UNE-EN 1848-2): - 0,5%; + 1%
- Rectitut ( UNE-EN 1848-2): ± 50 mm
- Planor (UNE-EN 1848-2): ± 10 mm
Les caracterí stiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13956.
LÀMINES PER A BARRERA DE VAPOR:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Defectes visibles (UNE-EN 1850-2)
- Estanquitat a l'aigua ( UNE-EN 1928 mètode A): Ha de complir
- Resistència a l’impacte (UNE-EN 12691): >= valor declarat per el fabricant
- Durabilitat (UNE-EN 1296): Ha de complir
- Resistè ncia a l'esquinçament (UNE-EN 12310-1): >= valor declarat per el fabricant
- Resistència dels cavalcaments (UNE-EN 12317-2): >= valor declarat per el fabricant
- Factor de transmissió del vapor d'aigua (UNE-EN 1931): Tolerància declarada per al valor declarat pel fabricant
- Resistència a tracció:
- Làmines sense armadura (UNE-EN 12311-2): >= valor declarat per el fabricant per a les direccions longitudinal i
transversal de la làmina
- Làmines amb armadura (UNE-EN 13859-1): >= valor declarat per el fabricant per a les direccions longitudinal i transversal
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 1848-2): Tolerància declarada per el fabricant
- Amplària (UNE-EN 1848-2): Tolerància declarada per el fabricant
- Rectitut (UNE-EN 1848-2): ± 75 mm/10 m
- Gruix (UNE-EN 1849-2): Tolerància declarada per el fabricant
- Massa per unitat de superfície (UNE-EN 1849-2): Tolerància declarada pel fabricant
Les caracterí stiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13984.
LÀMINES PER A BARRERES GEOSINTÈTIQUES:
Ha de ser soldable per ambdues cares, per els procediments habituals (aire calent, altres formes de fussió, aportació del mateix
material calent, etc.).
Els requisits de les làmines s’han considerat en funció dels usos següents:
- Membranes d’impermeabilització en túnels i obres subterr ànies (UNE-EN 13491)
- Abocadors per a residus líquids (UNE-EN 13492)
- Recintes d’emmagatzematge i abocadors de residus sòlids (UNE-EN 13493)
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Característiques essencials:
- Permeabilitat a l’aigua (estanquitat als líquids) (EN 14150)
- Resistència a la tracció (ISO/R 527-66)
- Punxonament estàtic (UNE-EN ISO 12236)
- Durabilitat:
- Oxidació (UNE-EN 14575)
- Fissuració sota tensió en un medi ambient actiu (ASTM D 5397-99)
- Característiques complementàries:
- Resistè ncia a l’esquinçament (ISO 34)
- Plegabilitat a baixes temperatures (UNE-EN 495-5)
- Resistència a la penetració d’arrels (EN 14416)
- Característiques complementàries per a condicions d’us específiques:
- Gruix (UNE-EN 1849-2)
- Massa per unitat de superfície (UNE-EN 1849-2)
- Allargament (ISO/R 527-66)
- Dilatació tèrmica (ASTM D 696-91)
- Característiques complementà ries per a us en membranes d'impermeabilització en túnels i obres subterrànies:
- Durabilitat:
- Envelliment a la intempèrie (UNE-EN 12224)
- Microorganismes (UNE-EN 12225)
- Resistència química (EN 14414)
- Característiques complementaries per a condicions d'us específiques en làmines d’impermeabilització en túnels i obres
subterrànies:
- Reacció al foc (UNE-EN ISO 11925-2)
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Característiques essencials en là mines per a abocadors per a residus líquids o sòlids:
- Permeabilitat als gasos (ASTM D 1434)
- Durabilitat:
- Envelliment a la intempèrie (UNE-EN 12224)
- Característiques complementàries en làmines per a abocadors de residus líquids o sòlids:
- Fricció, cisallament directe (EN ISO 12957-1)
- Fricció pla inclinat (EN ISO 12957-2)
- Característiques complementaries per a condicions d’us específiques en làmines per a abocadors de residus líquids o sòlids:
- Durabilitat:
- Microorganismes (UNE-EN 12225)
- Resistència química (EN 14414)
- Lixiviació (sol.lubilitat en aigua) (EN 14415)
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalades en rotlles, sense unions.
Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal amb un màxim de 5 filades
posades en la mateixa direcció, entre 5°C i 35°C, en llocs protegits del sol, 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
LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES:
UNE-EN 13956:2006 Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas plásticas y de caucho para impermeabilización de
cubiertas. Definiciones y características.
LÀMINES PER A BARRERA DE VAPOR:
UNE-EN 13984:2005 Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas plásticas y de caucho para el control del vapor.
Definiciones y características.
LÀMINES PER A BARRERES GEOSINTÈTIQUES:
UNE-EN 13491:2005 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización como membranas de impermeabilización frente a
fluídos en la construcción de túneles y obras subterráneas.
UNE-EN 13492:2006 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización en la construcción de vertederos para residuos
líquidos, estaciones de transferencia o recintos de cofinamiento secundario.
UNE-EN 13493:2006 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización en la construcción de obras de almacenamiento y
vertederos de residuos sólidos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀ MINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE
COBERTES:
A cada rotlle o en la documentació que acompanya el producte, ha de figurar de forma clara i ben visible la informació següent:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Data de fabricació
- Identificació del producte
- 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 nú mero d'identificació de l'organisme de certificació del Control de producció en fàbrica
- 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: material base, armadura, acabat superficial i us previst
- Informació sobre les característiques essencials
Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar els valors de les propietats
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hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB-HS 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
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’ avaluació de
conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a impermeabilització de cobertes:
- Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la Producció en Fàbrica
- Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes al comportament al foc exterior 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 conformitat del fabricant
- Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes al comportament al foc exterior 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 conformitat del fabricant i Assaig inicial de tipus
- 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 conformitat del fabricant i Certificació de Conformitat CE
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A BARRERES DE VAPOR:
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
- Tipus de producte segons la norma UNE-EN 13984
- 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 del producte (només per a sistema 1)
- 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 certificació del producte (només per a sistema 1)
- Referència a la norma europea EN
- Descripció del producte segons el capítol 8 de la UNE-EN 13984
- Sistema d'instal·lació previst
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN
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 ## F 1:
- Resistència al pas del vapor d’aigua (MNs/g) o (m2hPa/mg)
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’ avaluació de
conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
Productes per a control del vapor d’aigua subjectes a la reglamentació de reacció al foc, en els que en una etapa clarament
identificable en el procés de producció, s'ha realitzat una millora de la classificació de la reacció al foc, classificats en classes
A1, A2, B o C:
- Sistema 1: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE del producte
Productes per a control del vapor d’aigua subjectes a la reglamentació de reacció al foc:
- Productes que en una etapa clarament identificable en el procés de producció, no s'ha realitzat una millora de la classificació
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de la reacció al foc, classificats en classes A1, A2, B o C
- Productes classificats en classes D o E
Productes per a control del vapor d’aigua no subjectes a la reglamentació de reacció al foc:
Productes per a control de vapor d’aigua subjectes a la reglamentació de reacció al foc classificats en classe F:
- Sistema 3: Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels assaigs inicials de tipus, realitzat pel
laboratori notificat
- Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A BARRERES GEOSINTÈTIQUES:
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Identificació del producte
- Dimensions
- Massa nominal per unitat de superfície (g/m2)
- Tipus de polímer principal
- Classificació del producte segons ISO 10318
- 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 nú mero d'identificació de l'organisme de certificació del Control de producció en fàbrica
- 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
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’ avaluació de
conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Sistema 2+: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat del control de producció en fàbrica emès per l’organisme
d’inspecció
OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIETILÈ:
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 caracterí stiques dels materials són coincidents amb l’establert en el
projecte i plec de condicions (CTE Parte 1. Art.7.2). Aquest control s’estableix en tres punts bàsics:
- Control de documentació: documents d’origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant
(signat per persona fí sica) 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: distintius de qualitat que assegurin el compliment de les
característiques tècniques i les avaluacions tècniques de idoneïtat de compliment amb CTE.
- Control de recepció mitjançant assaigs: El fabricant dels perfils ha de tenir concedida la Marca AENOR, d’acord amb la
UNE 36530 , o en el seu defecte ha de presentar el resultat positiu dels assajos establerts per aquesta norma, realitzats per un
laboratori autoritzat, independent del fabricant.
- A la recepció dels productes es comprovarà ( CTE DB HS , Art.4.2):
- 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:
- Per a làmines de baixa densitat (UNE 53275):
- Resistència a la tracció i allargament de trencament (UNE-EN ISO 527-3)
- Resistència a l’impacte.
- Resistència a l’esquinçament (UNE-EN ISO 6383-2)
- Per a làmines d’alta densitat (UNE-EN 13493):
- Duresa Shore (UNE-EN ISO 868)
- Assaig de doblegat a baixes temperatures (UNE-EN 13956)
- Resistència a la tracció i allargament de trencament (UNE-EN ISO 527-3)
- Resistència mecànica a la perforació (UNE-EN 13493)
- Envelliment artificial accelerat (UNE 53104)
- Resistència a l’esquinçament (UNE-EN ISO 6383-2)
- Comportament a la calor (UNE-EN 13956)
- Absorció d’aigua (UNE-EN ISO 62)
- Per a membranes:
- Resistè ncia a la percussió (UNE-EN 13956)
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- Envelliment tèrmic (UNE-EN 13956), amb les condicions indicades en la UNE-EN 13493
- Resistència a la perforació per arrels (UNE 53420:1989)
- En casos especials, s’inclouran a més:
- Resistència especifica a microorganismes (UNE-EN ISO 846)
- Resistè ncia específica a algun producte químic (UNE-EN ISO 175)
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 DE POLIETILÈ:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, 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:
Els controls s’han de fe r segons les indicacions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’admetran l es 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 mé s 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 peç a 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

B7C7 - LÀMINES, PLAQUES I PLANXES DE POLIETILÈ I EPDM

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B7C75300.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Làmina de material termoplàstic obtinguda per polimerització directa d'etilè i escumants, extrussió i expansió realitzades al forn.
S'han considerat els tipus següents:
- Làmina de polietilè expandit no reticulat
- Làmina de polietilè expandit reticulat, obtinguda per extrussió contí nua i posteriorment expansionada en un forn afegint-hi
escumants, i es realitza la reticulació
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir una coloració uniforme i sense materials estranys.
No ha d'afavorir el desenvolupament de bactèries (ISO 846).
La làmina de polietilè expandit no reticulat, ha de ser impermeable a l'aigua.
Característiques dimensionals i tèrmiques:
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Polietilè expandit │Amplària │ Densitat │Conductivitat tèrmica │
│
│ (m)
│ (kg/m3)
│
(W/m K)
│
│───────────────────│─────────│───────────│───────────────────────│
│No reticulat
│ >= 1,2 │ 30-60
│ <=0,065 (a 20°C
│
│
│
│
│
DIN 52612)
│
│───────────────────│─────────│───────────│───────────────────────│
│Reticulat
│ >= 1,5 │aprox.33
│
<=0,042
│
│
│
│DIN 53420) │
│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Toleràncies:
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- Gruix: ± 0,5 mm
POLIETILÈ EXPANDIT NO RETICULAT:
Permeabilitat al vapor d'aigua en 24 h (DIN 53122): <= 2 g/m2
POLIETILÈ EXPANDIT RETICULAT:
Resistència a l'esqueixament (DIN 53575):
- Longitudinal: >= 11 N/cm
- Transversal: >= 12 N/cm
Resistència a la tracció (ISO 1978):
- Longitudinal: >= 0,24 N/mm2
- Transversal: >= 0,22 N/mm2
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:
Subministrament: En rotlles de llargaria >= 50 m. En les làmines de polietilè expandit reticulat, s'admet dues soldadures per
rotlle.
Emmagatzematge: Apilades horitzontalment sobre superfície plana i neta, protegides de les pluges i les humitats i també contra
les flames i d'altres fonts de calor.
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 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)
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
B7C -

MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I MATERIALS FONOABSORBENTS

B7C9 - FELTRES I PLAQUES DE LLANA DE ROCA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B7C9R8M0.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Elements més o menys rígids elaborats amb llana mineral obtinguda per fusió de roca, escòria o vidre, amb o sense
revestiment, en forma de feltres, mantes, pannells o planxes.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, 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.
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Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. En les plaques, les cares han de ser planes i paral·leles i els angles rectes.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Resistència tèrmica (UNE-E N 12667 o UNE-EN 12939): >= 0.25 m2K/W
- Conductivitat tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939): <= 0.060 W/mK
- Estabilitat dimensional (EN 1604):
- Reducció relativa del gruix: <= 1,0%
- Variació relativa en llargària i amplària: <= 1,0%
- Variació relativa planor: <= 1 mm/m
- Resistència a la tracció paral·lela a les cares (UNE-EN 1608): Suficient per a suportar el doble del pes de l’element considerat
en la seva dimensió total.
- Estabilitat dimensional a una temperatura específica (EN 1604):
- Reducció relativa del gruix: <= 1,0%
- Variació relativa en llargària i amplària: <= 1,0%
- Estabilitat dimensional a una temperatura i humitat específiques (EN 1604):
- Reducció relativa del gruix: <= 1,0%
- Variació relativa en llargària i amplària: <= 1,0%
- Tensió a compressió (EN 826): >= Nivell declarat per el fabricant
- Resistència a la tracció perpendicular a les cares (EN 1607): >= Nivell declarat per el fabricant
- Càrrega puntual (EN 12430): >= Nivell declarat per el fabricant
- Fluència a compressió (EN 1606): <= Nivell declarat per el fabricant
- Absorció d’aigua a curt termini per immersió parcial (EN 1609): <= 1,0 kg/m2
- Absorció d’aigua a llarg termini per immersió parcial (EN 1609): <= 3,0 kg/m2
- Factor de resistència a la difusió del vapor d’ aigua (EN 12806): <= valor declarat per el fabricant
- Resistència al vapor d’aigua (EN 12806): >= valor declarat per el fabricant
- Rigidesa dinàmica (EN 29052-1): <= Nivell declarat por el fabricant
- Compressibilitat (EN 12431): Valor declarat por el fabricant dins dels límits de las toleràncies del en funció de la classe
declarada
- T6: -5% o -1 mm; +15% o + 3 mm
- T7: 0 ; +10% o + 2 mm
La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s’ha de determinar d’acord amb la norma UNE-EN 13501-1.
Toleràncies:
- Llargària nominal (EN 822): ± 2%
- Amplària nominal (EN 822): ± 1,5%
- Gruix (EN 823): El valor declarat per el fabricant ha d’estar dins dels límits següents en funció de la categoria:
- T1: - 5% o 5 mm
- T2: - 5% o 5 mm; + 15% o 15 mm
- T3: - 3% o 3 mm; + 10% o 10 mm
- T4: - 3% o 3 mm; + 5% o 5 mm
- T5: - 1% o 1 mm; + 3 mm
- Escairat (UNE-EN 824): ± 5 mm/m
- Planor (UNE-EN 825): ± 6 mm
Les característiques de l’element han de complir les especificacions de la UNE-EN 13162.
FELTRE O PLACA AMB REVESTIMENT D'ALUMINI:
Permeabilitat al vapor d'aigua:
- Feltre amb paper kraft d'alumini: <= 0,4 g cm/cm2 dia mm hg
- Placa: Nul·la
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalat en rotlles en el cas de feltres o mantes o planxes primes i embalat en paquets, en el cas d’elements
més rígids com pannells o planxes.
Emmagatzematge: Apilats horitzontalment sobre superfícies planes i netes, protegits de les pluges i les humitats.
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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UNE-EN 13162:2002 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos industriales de lana mineral
(MW). Especificación.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
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:
- Identificació del producte
- Identificació del fabricant
- Data de fabricació
- Identificació del torn i del lloc de fabricació
- Classificació segons la reacció al foc (determinada segons UNE-EN 13501-1)
- Resistència tèrmica (determinada segons UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939)
- Conductivitat tèrmica (determinada segons UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939)
- Gruix nominal (determinat segons UNE-EN 823)
- Codi de designació segons el capítol 6 de la UNE-EN 13162
- 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
- Llargària i amplària nominals
- Tipus de revestiment, en el seu cas
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
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 d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’ avaluació de
conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- 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 conformitat del fabricant
- 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 conformitat del fabricant i Assaig inicial de tipus
- 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 conformitat del fabricant i Certificació de Conformitat CE
El fabricant ha de facilitar, si se li demana, el certificat de conformitat dels valors declarats evaluats segons la UNE-EN 13172.
OPERACIONS DE CONTROL:
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 caracterí stiques dels materials són coincidents amb l’establert en el
projecte i plec de condicions (CTE Parte 1. Art.7.2). Aquest control s’estableix en tres punts bàsics:
- Control de documentació: documents d’origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant
(signat per persona fí sica) 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: distintius de qualitat que assegurin el compliment de les
característiques tècniques i les avaluacions tècniques de idoneïtat de compliment amb CTE.
- Control de recepció mitjançant assaigs: En cas que disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país
de la UE, es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs
corresponents al subministrament rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat de producte.
- A la recepció dels productes es comprovarà (CTE DB HE-1, Art.4.3):
- Correspondència amb els especificats en el plec de condicions i el projecte
- Que disposen de la documentació – certificacions exigides
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- Que es corresponen amb les propietats demandades
- Que han estat assajats amb la freqüència establerta
- Abans de començar l’obra, cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l’obra per a cada
tipus de placa, es realitzaran els assaigs d’identificació següents:
- Percentatge de vidre i aglomerant (UNE 92208)
- Densitat (UNE EN 1602)
- Conductivitat tèrmica (UNE EN 12667o UNE EN 12939)
- Reacció al foc (UNE-EN 13501-1)
- Determinació sobre un 10% de les plaques rebudes en cada subministrament de les caracterí stiques geomètriques següents
(UNE 92209)
- Amplària
- Llargària
- Gruix
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’ admetran les plaques 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 mé s del mateix lot, acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.
En cas d’incompliment d’una comprovació geomètrica, es rebutjarà el rotlle corresponent, incrementant-ne el control, en primer
lloc, fins al 20%, i si continuen les irregularitats, 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

B7CZ - MATERIALS AUXILIARS PER A AILLAMENTS TÈRMICS I ACÚSTICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B7CZ1600.
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 pel 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,B7J500ZZ,B7J50090.
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│
│
│ 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°│
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│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.
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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
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
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- 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 d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’ avaluació de
conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
Producte
│
Ús previst
│ Característiques │ Sistema │
│─────────────────│───────────────────────────│──────────────────│───────────│
│
│Per a tots els usos
│ Reacció al foc │
3/4
│
│Material per a
│que estiguin sotmesos
│──────────────────│───────────│
│junts de plaques │a reglamentació de foc
│
Altres
│
4
│
│guix laminat
│───────────────────────────│──────────────────│───────────│
│
│Per a situacions i usos no │
Tots
│
4
│
│
│contemplats anteriorment
│
│
│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
-Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels assaigs
inicials de tipus, realitzats per laboratori notificat.
- Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant
El símbol de marcat de conformitat CE ha d’anar estampat sobre el producte o bé en l’etiqueta, embalatge o documentació
comercial.
El símbol de marcatge CE ha d’anar acompanyat de la següent informació:
- Número o marca comercial i adreça registrada del fabricant
- Els dos últims dígits de l’any en que es va fixar el marcat
- Referència a la norma UNE-EN 13963
- Descripció del producte:nom genèric, material i us previst
- Informació sobre les característiques essencials
OPERACIONS DE CONTROL EN MASSILLA ASFÀLTICA:
Els punts de control més destacables són els següents:
- 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 104281-01.
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.

____________________________________________________________________________

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
B7JZ00E1.
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:
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- 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%
- Longitud <2,5%
Resistència al trencament >=4,0N per mm d’amplària
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CINTA:
Subministrament: En rotlles de diferents mides.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i de manera que no s'alterin les seves característiques.
IMPRIMACIÓ PRÈVIA PER A SEGELLATS:
Subministrament: Cada envàs ha de tenir impreses les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Pes net o volum del producte
- Data de caducitat
- Instruccions d'ús
- Limitacions de temperatura
- Toxicitat i inflamabilitat
Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en un envàs tancat hermèticament, en lloc sec. S'ha de protegir de les
gelades.
CINTES PER A JUNTS EN PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’ avaluació de
conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
Producte
│
Ús previst
│ Característiques │ Sistema │
│─────────────────│───────────────────────────│──────────────────│───────────│
│
│Per a tots els usos
│ Reacció al foc │
3/4
│
│Material per a
│que estiguin sotmesos
│──────────────────│───────────│
│junts de plaques │a reglamentació de foc
│
Altres
│
4
│
│guix laminat
│───────────────────────────│──────────────────│───────────│
│
│Per a situacions i usos no │
Tots
│
4
│
│
│contemplats anteriorment
│
│
│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
-Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels assaigs
inicials de tipus, realitzats per laboratori notificat.
- Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant
El símbol de marcat de conformitat CE ha d’anar estampat sobre el producte o bé en l’etiqueta, embalatge o documentació
comercial.
El símbol de marcatge CE ha d’anar acompanyat de la següent informació:
- Número o marca comercial i adreça registrada del fabricant
- Els dos últims dígits de l’any en que es va fixar el marcat
- Referència a la norma UNE-EN 13963
- Descripció del producte:nom genèric, material i us previst
- Informació sobre les característiques essencials
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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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
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.

____________________________________________________________________________

B8 - MATERIALES PARA REVESTIMIENTOS
B83 - MATERIALS PER A APLACATS
B83Z - MATERIALS AUXILIARS PER A APLACATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B83ZA700.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Materials auxiliars per a aplacats.
S'han considerat els elements següents:
- Ganxo d'acer inoxidable per a l'ancoratge d'aplacats
- Platina per a l'ancoratge autoportant d'aplacats
- Perfileria de planxa d'acer galvanitzat de 75 - 85 mm d'amplària
- Estructura de suport per a panells compostos d’alumini, feta amb perfils verticals omega d’ alumini 50x50 mm amb ales de 30
mm i 1,6 mm de gruix, ancoratges regulables d’alumini, i estructura horitzontal de tubs d’alumini, i fixacions mecàniques per a
obra de fàbrica
PERFILERIA:
Els perfils han de complir les característiques geomètriques, dimensionals i de forma, que els siguin pròpies.
No han de tenir marques de plecs, cops ni altres defectes superficials. Han de tenir els forats necessaris per la seva fixació
mecànica al parament.
El recobriment protector ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfí cie i no ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni
despreniments. El recobriment protector ha de ser conforme a alguna de les classes següents (segons les normes EN 10326 o
EN 10327):
- Recobriment protector de zinc: Z275, Z140, Z100
- Recobriment protector de zinc-alumini: ZA130, ZA095
- Recobriment protector d’alumini-zinc: AZ150, AZ100
El fabricant ha d’estabir el gruix nominal, la llargària nominal i l’amplària nominal
Els perfils que constitueixen l’estructura de suport de les plaques de guix laminat han de designar-se de la següent manera:
- La expressió “perfilería metálica”
- Referència a la norma europea EN 14195
- La descripció específica del fabricant
- La classe de recobriment de protecció
- La lletra prefix del perfil seguida de les dimensions nominals, en mm, en l’ordre següent:
- Dimensions de la secció transversal
- Gruix
- Llargària
Els perfils han d’anar marcats de manera clara e indeleble, amb la següent informació com a mínim:
- Referència a la norma europea EN 14195
- Nom, marca comercial o altres mitjans d’identificació del fabricant
- Identificació de la perfileria segons el sistema de designació esmentat anteriorment
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i
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1328/1995 de 28 de juliol
Toleràncies:
- Llargària del perfil (L):
- L =< 3 000 mm: ± 3 mm
- 3 000 < L =< 5 000 mm: ± 4 mm
- L >= 5 000 mm: ± 5 mm
- Amplària del perfil: ± 0,5 mm
- Amplària de l’ala:
- Ala compresa entre dos plecs: ± 0,5 mm
- Ala compresa entre plec i vora tallada: ± 1,0 mm
- Angle format per l’ala i l’anima: ± 2º
- Rectitud del perfil: < L/400 (L=llargària nominal)
- Torsió: relació h/W < 0,1 (W=amplària nominal; h=distància que es separa d’una superfície plana l’extrem no travat del perfil)
Gruix de la planxa: >= 0,6 mm
GANXO D'ACER GALVANITZAT:
La part posterior del ganxo ha de tenir una forma que garanteixi l'ancoratge. La part davantera ha de garantir la subjecció de les
peces de l'aplacat.
Diàmetre: >= 0,5 cm
Llargària de l'ancoratge o suport de les peces: >= 2 cm
PLATINA:
La superfície de la platina ha de ser plana i els angles i les arestes han de ser rectes.
La part posterior de la platina ha de dur un tall horitzontal amb les dues meitats resultants doblegades en sentit contrari o amb
una disposició similar que n'asseguri l'ancoratge.
Límit elàstic de l'acer: 420 N/mm2
Llargària: >= 7 cm
Gruix: >= 0,3 cm
Alçària: >= 2,5 cm
Llargària de l'ancoratge o suport de les peces: >= 2 cm
ESTRUCTURA DE SUPORT PANNELLS:
Es un conjunt de perfils verticals, perfils horitzontals, suports dels perfils i fixacions mecàniques.
Els perfils verticals són de tipus omega, d’alumini, de 50x50 mm amb ales de 30 mm i 1,6 mm de gruix.
Els suports han de ser peces en forma d’U de planxa d’ alumini, amb perforacions per fixar els perfils verticals, i perforacions
per a fixar els suports a la obra de fàbrica de l’edifici. Les perforacions han de ser colises, per tal de regular la posició dels
perfils i els suports.
La estructura horitzontal ha de ser un conjunt de tubs d’alumini, i fixacions mecà niques adaptats al tamany de les safates, per
tal de reforçar-les horitzontament.
Les fixacions mecàniques han de ser adients al tipus de suport, i a les càrregues previstes a la DT.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
PERFILERIA:
Subministrament: Embalats de manera que s'asseguri la seva rectitud.
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’ avaluació de
conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
+- --------------------------------------------------------------------------------+
¦ Producte
¦
Ús previst
¦ Característiques
¦ Sistema ¦
¦-------------------------------------------------¦---------------------¦---------¦
¦
¦ En tots els usos subjectes a espe- ¦ Reacció al foc
¦
3/4
¦
¦
¦ cificacions de reacció al foc
¦---------------------¦---------¦
¦ Perfileria ¦
¦ Altres
¦
4
¦
¦ metàl·lica ¦------------------------------------¦---------------------¦---------¦
¦
¦ Per a situacions i usos no mencio- ¦ Tots
¦
4
¦
¦
¦ nats anteriorment
¦
¦
¦
+---------------------------------------------------------------------------------+
- Sistema 3: Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels assaigs inicials de tipus, realitzat pel laboratori
notificat
- Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant
El símbol normalitzat del marcatge CE (segons la directiva 93/68/CE) s’ha d’estampar sobre la perfileria de manera visible (o si
no és possible, sobre l’etiqueta, l’ embalatge, o la documentació comercial que acompanya al producte) i ha d’anar acompanyat
de la següent informació com a mínim:
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- Nom, logotip o adreça declarada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l’any de la impressió del marcatge
- Referència a la norma europea EN 14195
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst
- Informació sobre les característiques essencials que han de declarar-se de la següent manera:
- Resistència a flexió, valor declarat
- Reacció al foc, Classe
- Prestació No determinada (PND) per a aquelles característiques en les que sigui aplicable
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.
GANXO I PLATINA:
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
GANXO, PLATINA I PERFILERIA:
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
ESTRUCTURA DE SUPORT PANNELLS:
m2 de superfície a aplacar d’acord amb la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PERFILERIA:
UNE-EN 14195:2005 Perfilería metálica para su uso en sistemas de placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y
métodos de ensayo.
UNE-EN 14195:2005/AC:2006 Perfilería metálica para su uso en sistemas de placas de yeso laminado. Definiciones,
especificaciones y métodos de ensayo.

____________________________________________________________________________

B8 - MATERIALES PARA REVESTIMIENTOS
B84 - MATERIALS PER A CELS RASOS
B84Z - MATERIALS AUXILIARS PER A CELS RASOS
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 la estructura de l’edifici, les fixacio ns 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 la 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 de 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 perfil s,
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 de immobilització horit zontal, 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 per el 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)
- Toleràncies i dimensions
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- Durabilitat: classe d’exposició d’acord amb la taula 7 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 supendidos. 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 d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’ avaluació de
conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- 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 conformitat del fabricant
- 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 conformitat del fabricant i Assaig inicial de tipus
- 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 conformitat del fabricant i Certificació de Conformitat CE
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 de aquesta norma, EN 13964:2004 i quan correspongui el número/data o referència de le s
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 caracterí stiques 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 - MATERIALES PARA REVESTIMIENTOS
B89 - MATERIALS PER A PINTURES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B89ZPD00,B89ZC100.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Pintures, pastes i esmalts.
S'han considerat els tipus següents:
- Pintura a la cola: Pintura a l'aigua formada per un aglomerant a base de coles cel·lulòsiques o anilàcies i pigments resistents
als àlcalis
- Pintura a la calç: Dissolució en aigua, l'aglutinant i el pigment de la qual és l'hidròxid de calç o la calç apagada
- Pintura al ciment: Dissolució en aigua de ciment blanc tractat i pigments resistents a l'alcalinitat
- Pintura al làtex: Pintura a base de polímers vinílics en dispersió
- Pintura plàstica: Pintura formada per un aglomerant a base d'un polímer sintètic, en dispersió aquosa i pigments cà rregaestenedors resistents als àlcalis i a la intempèrie
- Pintura acrílica: Pintura formada per copolímers acrílics amb pigments i càrregues inorgàniques, en una dispersió aquosa.
Seca a l'aire per evaporació del dissolvent
- Esmalt gras: Pintura formada per olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintètiques i dissolvents
- Esmalt sintètic: Pintura formada per un aglomerant de resines alquídiques, soles o modificades, pigments resistents als
àlcalis i a la intempèrie i additius modificadors de la brillantor. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent
- Esmalt de poliuretà d'un component: Pintura formada per un aglomerant de resines de poliuretà, soles o modificades, que
catalitzen amb la humitat atmosfèrica i pigments resistents als àlcalis i a la intempèrie, dissolta en dissolvents adequats
- Esmalt de poliuretà de dos components: Pintura formada per copolímers de resines de poliuretà fluï dificades i pigmentades.
Seca per polimerització mitjançant un catalitzador
- Esmalt de poliuretà uretanat: Pintura formada per resines uretanades
- Esmalt epoxi: Revestiment de resines epoxi, format per dos components: un enduridor i una resina, que cal barrejar abans de
l'aplicació. Seca per reacció química dels dos components
- Esmalt en dispersió acrílica: Copolímers acrílics en una emulsió aquosa
- Esmalt de clorcautxú: Seca a l'aire per evaporació del dissolvent
- Pasta plàstica de picar: Pintura formada per un vehicle a base d'un polímer sintètic, en dispersió aquosa i pigments càrregaestenedors resistents als àlcalis i la intempèrie
PINTURA A LA COLA:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de
pigments.
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de fer có rrer la brotxa, ha de fluir,
ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de l’assecat
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55): < 50 micres
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): Ininflamable
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: 2 h
- Totalment sec: 4 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable.
- Adherència (UNE 48-032): <= 2
PINTURA A LA CALÇ:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o procediments neumàtics
fins a l'impregnació dels porus de la superfície a tractar.
Després d'assecar-se s'han d'aplicar dues capes d'acabat.
Un cop seca, ha de ser resistent a la intempèrie, ha d'endurir amb la humitat i el temps i ha de tenir propietats microbicides.
PINTURA AL CIMENT:
Pàgina: 87

Rehabilitació puntual Pavelló Poliesportiu Municipal, (Vilobí d'Onyar)

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 48-032): <= 2
PINTURA PLÀSTICA:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- La pintura continguda al seu envàs original recentment obert, no ha de presentar senyals de putrefacció, pells ni materies
extranyes.
- Amb l'envàs ple i sotmesa a agitació (UNE_EN 21513 i UNE 48-083) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de
pigments
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de fer có rrer la brotxa, ha de fluir,
ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de l’assecat
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55): < 50 micres
- Temps d’assecat a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 1 h
- Totalment sec: < 2 h
- Pes específic:
- Pintura per a interiors: < 16 kN/m3
- Pintura per a exteriors: < 15 kN/m3
- Rendiment: > 6 m2/kg
- Relació volum pigments + càrregues/volum pigments, pes càrregues, aglomerat sòlid (PVC): < 80%
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable, i per a exteriors, insaponificable.
- Adherència (UNE 48-032): <= 2
- Capacitat de recobriment (UNE 48-259): Relació constant >= 0,98
- Resistència al rentat (DIN 53778):
- Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles
- Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles
- Solidesa a la llum (NF-T-30.057): Ha de complir
- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018): Ha de complir
PINTURA PLÀSTICA PER A EXTERIORS:
Resistència a la immersió (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes
Resistència a la intempèrie (DIN 18363): Ha de complir
Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015): Ha de complir
Resistència a la calor (UNE 48-033): Ha de complir
PINTURA ACRÍLICA:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o procediments
pneumàtics
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 4 h
- Totalment sec: < 14 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Ha de ser resistent a la intempèrie.
ESMALT GRAS:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola fins a la
impregnació de la superfície a tractar.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): > 30°C
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
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- 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
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
deixar una capa uniforme després de l'assecatge.
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55): < 25 micres
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): > 30°C
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 3 h
- Totalment sec: < 8 h
- Material volàtil (INTA 16 02 31): >= 70 ± 5%
- Rendiment per a una capa de 30 micres: >= 5 m2/kg
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adherència (UNE 48-032): <= 2
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Resistència a l'abrasió (UNE 56-818): Danys moderats
- Esgrogueïment accelerat per colors amb reflectància aparent superior al 80% (INTA 160.603): < 0,12
ESMALT DE POLIURETÀ D'UN COMPONENT:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació
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
deixar una capa uniforme després de l'assecatge.
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): > 30°C
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 3 h
- Totalment sec: < 8 h
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adherència (UNE 48-032): <= 2
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Resistència a l'abrasió (UNE 56-818): Danys petits
- Adherència i resistència a l'impacte:
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
│A les 24 h│ Al cap de 7 dies│
│─────────────────────────────────────────│──────────│─────────────────│
│Adherència al quadriculat:
│ 100%
│
100%
│
│Impacte directe o indirecte:
│
│
│
│Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) │
Bé
│ Ha de complir │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats
- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits
- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits
- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent
- Resistència a la calor (UNE 48-033): Ha de complir
- Resistència química:
- A l'àcid cítric al 10%: 15 dies
- A l'acid làctic al 5%: 15 dies

de
de

de
de
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- A l'àcid acètic al 5%: 15 dies
- A l'oli de cremar: Cap modificació
- Al xilol: Cap modificació
- Al clorur sòdic al 20%: 15 dies
- A l'aigua: 15 dies
ESMALT DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS:
Cal barrejar els dos components abans de l'aplicació.
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de
deixar una capa uniforme després de l'assecatge.
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): > 30°C
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 3 h
- Totalment sec: < 8 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adherència (UNE 48-032): <= 2
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Resistència a l'abrasió (UNE 56-818): Danys petits
- Ha de tenir bona resistència química als àcids diluïts, als hidrocarburs, les sals i als detergents.
ESMALT DE POLIURETÀ URETANAT:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola fins a la
impregnació de la superfície a tractar.
Temps d'assecatge a 20°C: 1 - 2 h
Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol.
ESMALT DE DISPERSIÓ ACRÍLICA:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola fins a la
impregnació de la superfície a tractar.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): Ininflamable
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 20 min
- Totalment sec: < 1 h
ESMALT DE CLORCAUTXÚ:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o corró.
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 30 min
- Totalment sec: < 2 h
Ha de ser resistent a l'aigua dolça i salada, als àcids i als àlcalis.
ESMALT EPOXI:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 29): > 30°C
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 30 min
- Totalment sec: < 10 h
Ha de tenir bona resistència al desgast.
Ha de ser resistent a l'àcid làctic 1%, acètic 10%, clorhídric 20%, cítric 30%, sosa i solucions bàsiques, als hidrocarburs
(benzina, querosè) als olis animals i vegetals, a l'aigua, als detergents i a l'alcohol etílic 10%.
Resistència mecànica (desprès de 7 dies de polimerització):
- Tracció: >= 16 N/mm2
- Compressió: >= 85 N/mm2
Resistència a la temperatura: 80°C
PASTA PLÀSTICA DE PICAR:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de
pigments.
- Ha de tenir una consistència adequada.
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55): < 50 micres
- Temps d’assecat a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
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- Al tacte: < 1 h
- Totalment sec: < 2 h
- Pes específic: < 17 kN/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 48-032): <= 2
- Resistència al rentat (DIN 53778):
- Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles
- Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles
- Solidesa a la llum (NF-T-30.057): Ha de complir
- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018): Ha de complir
- Resistència a la immersió (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes
- Resistència a la intempèrie (DIN 18363): Ha de complir
- Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015): Ha de complir
- Resistència a la calor (UNE 48-033): Ha de complir
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA, ESMALT GRAS,
ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR:
Subministrament: En pots o bidons.
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs
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
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
preservar de les gelades.

SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ

tancat i sense contacte amb el terra. S'ha de

tancat i sense contacte amb el terra. S'ha de

tancat i sense contacte amb el terra. S'ha de

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
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- 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 caracterí stiques dels materials són coincidents amb l’establert en el
projecte i plec de condicions (CTE Parte 1. Art.7.2). Aquest control s’estableix en tres punts bàsics:
- Control de documentació: documents d’origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant
(signat per persona fí sica) 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: distintius de qualitat que assegurin el compliment de les
característiques tècniques i les avaluacions tècniques de idoneïtat de compliment amb CTE.
- Control de recepció mitjançant assaigs: En cas que disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país
de la UE, es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs
corresponents al subministrament rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat de producte.
- 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 la 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
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- 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 la 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
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 es pecificacions 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 - MATERIALES PARA REVESTIMIENTOS
B8A -

MATERIALS PER A ENVERNISSATS I LASURS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B8AZC100,B8AZCAT1,B8AZCATH.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Materials per a envernissats, emprimacions i tractaments superficials.
S'han considerat els tipus següents:
- 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.
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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:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): >= 30°C
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 5 h
- Totalment sec: < 12 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- Ha de ser de color estable i insaponificable.
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Adherència (UNE 48-032): <= 2
- Resistència a l'abrasió (UNE 56-818): Danys moderats
VERNÍS DE POLIURETÀ:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): >= 30°C
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 1 h
- Totalment sec: < 10 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- Ha de ser de color estable i insaponificable.
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Adherència (UNE 48-032): <= 2
- Resistència a l'abrasió (UNE 56-818): Danys petits
- Adherència i resistència a l'impacte:
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
│A les 24 h│ Al cap de 7 dies│
│─────────────────────────────────────────│──────────│─────────────────│
│Adherència al quadriculat:
│ 100%
│
100%
│
│Impacte directe o indirecte:
│
│
│
│Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) │
Bé
│ Ha de complir │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats
- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits
- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits
- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent
- Resistència a la calor (UNE 48-033): Fins a 250°C
- Resistència química:
- A l'àcid cítric al 10%: 15 dies
- A l'acid làctic al 5%: 15 dies
- A l'àcid acètic al 5%: 15 dies
- A l'oli de cremar: Cap modificació
- Al xilol: Cap modificació
- Al clorur sòdic al 20%: 15 dies
- A l'aigua: 15 dies
VERNÍS DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS:
Temps d'inducció de la mescla: 15 - 30 minuts
Vida de la mescla a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 29): 2 - 8 h
VERNÍS DE POLIURETÀ URETANAT:
Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol.
Temps d'assecatge a 20°C: 1 - 2 h
VERNÍS FENÒLIC:
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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 48-032): <= 2
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.
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 caracterí stiques dels materials són coincidents amb l’establert en el
projecte i plec de condicions (CTE Parte 1. Art.7.2). Aquest control s’estableix en tres punts bàsics:
- Control de documentació: documents d’origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant
(signat per persona fí sica) 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: distintius de qualitat que assegurin el compliment de les
característiques tècniques i les avaluacions tècniques de idoneïtat de compliment amb CTE.
- Control de recepció mitjançant assaigs: En cas que disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país
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de la UE, es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs
corresponents al subministrament rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat de producte.
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 a ssaigs 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 ENVERNISSAT DE PARAMENTS:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega de ls 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 - MATERIALES PARA REVESTIMIENTOS
B8J - CORONAMENTS DE PARETS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B8J9H539.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Planxa metàl·lica conformada amb plegadora automàtica per a la formació de coronament de murs o d’ escopidors de
tancaments.
S'han considerat els tipus de planxa següents:
- Planxa de zinc
- Planxa d'acer galvanitzat
- Planxa d’alumini lacat
- Planxa d’alumini anoditzat
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir la forma i dimensions indicats a la DT.
No ha de tenir defectes superficials, com és ara cops, bonys, ratlles o defectes de l'acabat superficial.
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.
Toleràncies:
- Llargària o amplària: ± 1 mm
- Rectitud d'arestes: ± 2 mm/m
- Planor: ± 1 mm/m
- Desenvolupament: ± 3 mm
PLANXA D'ALUMINI ANODITZAT:
Han d'estar protegits superficialment amb una capa d'òxid d'alumini, segellada posteriorment.
PLANXA D'ALUMINI LACAT:
Han d'estar protegits superficialment amb una capa de lacat, obtinguda per algun dels procediments següents:
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- Vernís humit: Amb vernís de poliuretà o de resines acríliques
- Recobriment amb pols: De poliuretà, de poliester o acrílica
Lacat del perfil: >= 60 micres
PEÇA DE PLANXA DE ZINC:
La planxa ha de tenir una fractura brillant.
Contingut de zinc (UNE 37-301): 99,95%
Llargària: 200 - 300 cm
Toleràncies:
- Impureses (UNE 37-301): Ha de complir
- Gruix: ± 0,03 mm
- Llargària: ± 5 mm
PEÇA DE PLANXA 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.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL. ALUMINI I ZINC:
- Inspecció visual del material a la seva recepció, en referència a l’aspecte i característiques geomètriques.
- El control de recepció de material verificarà que les caracterí stiques dels materials són coincidents amb l’establert en el
projecte i plec de condicions (CTE Parte 1. Art.7.2). Aquest control s’estableix en tres punts bàsics:
- Control de documentació: documents d’origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant
(signat per persona fí sica) 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: distintius de qualitat que assegurin el compliment de les
característiques tècniques i les avaluacions tècniques de idoneïtat de compliment amb CTE.
- Control de recepció mitjanç ant assaigs: En cas de que l’acer disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a
un país de la UE, es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels
assaigs corresponents al subministra rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat de producte.
- Abans de començar l’obra, si varia el subministramen t, i per a cada tipus diferent que arribi a l’obra, es demanaran al
contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tè cniques, incloent, en el cas de
alumini lacat els resultats dels assaigs de gruix de protecció, i en el cas d’acabats de zinc, el contingut de zinc realitzats per un
laboratori acreditat. En cas de no presenta r aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es
realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.
- Sobre un 10 % de les peces rebudes, es realitzarà la comprovació de les característiques geomètriques següents:
- Llargària
- Amplària
- Gruix
- Rectitud d’arestes
- Planor
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES. ALUMINI I ZINC:
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 A CTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT. ALUMINI I ZINC:
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 cas d’incompliment en un assaig, es repetirà, a cà rrec del contractista, sobre el doble numero de mostres del mateix lot,
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acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin conformes a les especificacions exigides.
En cas d’incompliment d’una característica geomètrica, es rebutjarà la peça en concret i s’ampliarà el control sobre un 20 % de
les peces. Si apareixen més incompliments es realitzarà el control sobre el 100% del material rebut.

____________________________________________________________________________

B8 - MATERIALES PARA REVESTIMIENTOS
B8Z - MATERIALES ESPECIALES PARA REVESTIMIENTOS
B8ZA - MATERIALES PARA IMPRIMACIONES Y TRATAMIENTOS SUPERFICIALES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B8ZA3000,B8ZA1000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Materials per a envernissats, emprimacions i tractaments superficials.
S'han considerat els tipus següents:
- Brea epoxi: Pintura formada per una base de quitrà, resina epoxi i dissolvent i per un catalitzador format per una solució de
poliamina, poliamida o d'altres
- Emprimació antioxidant: Emprimació sintètica de mini de plom electrolític, modificada eventualment amb oli de llinosa
- Emprimació antioxidant grassa: Emprimació de mini de plom electrolític barrejada amb olis i dissolvents
- Emprimació antioxidant al clorocautxú, a base de clorocautxú modificat
- Emprimació antioxidant al poliuretà: Emprimació de dos components a base de resines de poliuretà soles o modificades
- Emprimació de làtex: Emprimació de polímer vinílic en dispersió
- Emprimació fosfatant a base de resines viníliques o fenòliques, soles o modificades que catalitzen en ser barrejades amb un
activador
- Pintura decapant: Producte líquid o semipastós, el component principal del qual és el clorur de metilè amb dissolvents i altres
additius
- Decapant de baixa alcalinitat: producte específic per a paviments delicats, es composa bàsicament de tensioactius aniònics i
sabons.
- Polímer orgànic o inorgànic: Pintura mineral formada per polímers orgànics o inorgànics, impermeable, de resistència quí mica
alta enfront dels àcids orgànics i inorgànics
- Protector químic insecticida-fungicida: Producte a base de resines especials i agents fungicides i insecticides per a evitar el to
blavó s i el podriment
- Segelladora: Producte segellant per a fusta, guix i ciment i paviments porosos
- Solució de silicona
- Vernís gras, format d'olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintètiques i dissolvents
- Vernís sintètic, format per un aglomerant de resines alquídiques, soles o modificades, i amb additius modificadors de la
brillantor
- Vernís de poliuretà d'un component, format per un aglomerant de resines de poliuretà, soles o modificades, que catalitzen
amb la humitat atmosfèrica, dissolt en dissolvents adequats
- Vernís de poliuretà de dos componentes, format per un aglomerant de resines hidroxilades, soles o modificades, que
catalitzen en ser mesclades amb un isocianat
- Vernís de poliuretà uretanat, format per resines uretanades
- Vernís fenòlic, format per resines fenòliques i olis especials
- Vernís d'urea-formol, format per un aglomerant a base de resines d'urea-formol i additius modificants de la lluentor, dissolt en
dissolvents adequats
VERNÍS:
Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar
una capa uniforme desprès de l'assecatge.
VERNÍS GRAS:
Ha de ser resistent al fregament i al rentat.
VERNÍS SINTÈTIC:
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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:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): >= 30°C
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 5 h
- Totalment sec: < 12 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- Ha de ser de color estable i insaponificable.
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Adherència (UNE 48-032): <= 2
- Resistència a l'abrasió (UNE 56-818): Danys moderats
VERNÍS DE POLIURETÀ:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): >= 30°C
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 1 h
- Totalment sec: < 10 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- Ha de ser de color estable i insaponificable.
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Adherència (UNE 48-032): <= 2
- Resistència a l'abrasió (UNE 56-818): Danys petits
- Adherència i resistència a l'impacte:
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
│A les 24 h│ Al cap de 7 dies│
│─────────────────────────────────────────│──────────│─────────────────│
│Adherència al quadriculat:
│ 100%
│
100%
│
│Impacte directe o indirecte:
│
│
│
│Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) │
Bé
│ Ha de complir │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats
- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits
- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits
- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent
- Resistència a la calor (UNE 48-033): Fins a 250°C
- Resistència química:
- A l'àcid cítric al 10%: 15 dies
- A l'acid làctic al 5%: 15 dies
- A l'àcid acètic al 5%: 15 dies
- A l'oli de cremar: Cap modificació
- Al xilol: Cap modificació
- Al clorur sòdic al 20%: 15 dies
- A l'aigua: 15 dies
VERNÍS DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS:
Temps d'inducció de la mescla: 15 - 30 minuts
Vida de la mescla a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 29): 2 - 8 h
VERNÍS DE POLIURETÀ URETANAT:
Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol.
Temps d'assecatge a 20°C: 1 - 2 h
VERNÍS FENÒLIC:
Temps d'assecatge a 20°C: 6 - 12 h
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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 48-032): <= 2
BREA EPOXI:
El component base, amb l'envàs ple i acabat d'obrir, no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs (INTA 16 02 26).
Relació resina epoxi/quitrà: 40/60
Temperatura d'inflamació del component base (INTA 16 02 44): > 30°C
Temps d'assecatge per a repintar (INTA 16 02 29): >= 18 h
Gruix de la capa (INTA 16 02 24): >= 100 micres
Resistència a la boira salina (INTA 16 06 04): Ha de complir
Resistència a la immersió (INTA 16 06 01): Ha de complir
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de
pigments.
- Pigment: >= 26% de mini de plom electrolític
- Puresa del mini de plom electrolític (INTA 16 12 11): >= 99,6%
- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55): < 50 micres
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32): > 25°C
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): > 3
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 1 h
- Totalment seca: < 6 h
- Pes específic a 23 ± 2°C, 50 ± 5% HR (INTA 16 42 03): > 18 kN/m3
- Rendiment per a una capa de 30 - 40 micres: > 4 m2/kg
Característiques de la pel·lícula seca:
- Resistència a la boira marina (INTA 16 01 01, ASTM B.117-73, oxidació marina 8 (0,1%) ASTM D.610-68): >= 150 h
- Adherència (UNE 48-032): <= 2
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT GRASSA:
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32): > 30°C
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 1 h
- Totalment seca: < 18 h
Pes específic a 20°C: > 23 kN/m3
Rendiment per una capa de 45 - 50 micres: > 4 m2/kg
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL CLORCAUTXÚ:
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32): > 23°C
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 45 min
- Totalment seca: < 4 h
Pes específic a 20°C: > 17,3 kN/m3
Rendiment per una capa de 40 - 45 micres: > 4 m2/kg
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL POLIURETÀ:
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola.
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 15 min
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- Totalment seca: < 2 h
Pes específic a 20°C: > 13,5 kN/m3
Rendiment per una capa de 40 - 45 micres: > 4 m2/kg
IMPRIMACIÓ DE LÀTEX:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa i ha de fluir bé , i ha de
deixar una capa uniforme després de l’assecat
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 30 min
- Totalment seca: < 2 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- Adherència (UNE 48-032): <= 2
IMPRIMACIÓ FOSFATANT:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- La mescla preparada, al cap de 3 minuts d'agitació, no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa i ha de fluir bé , i ha de
deixar una capa uniforme després de l’assecat
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 15 min
- Totalment seca: < 1 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- Gruix de la capa: 4 - 10 micres
- Adherència (UNE 48-032): <= 2
LÍQUID DECAPANT DE BAIXA ALCALINITAT:
Dilució del 25 al 50%
Un cop aplicat no ha d’alterar el color del material sobre el qual s’ha aplicat
pH (c.c.): 10,5
PINTURA DECAPANT:
Ha de ser d'evaporació ràpida.
Un cop aplicat ha de desprendre les capes de pintura en pocs minuts.
Ha de tenir una consistència per a la seva aplicació amb brotxa o espàtula.
POLÍMER ACRÍLIC, ORGÀNIC O INORGÀNIC:
Temps d'assecatge: <= 30 min
Temps d'assecatge per a repintar: > 8 h
Pes específic: 13 kN/m3
PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA:
Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs.
Ha de tenir una consistència adequada per a impregnar bé les fibres.
Adherència (UNE 48-032): <= 2
SEGELLADORA AMB POLÍMERS ACRÍLICS:
pH sobre T.Q.:7,75
SEGELLADORA:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de
pigments.
- Ha de tenir una dilució adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir i anivellar bé , i ha
de deixar una capa uniforme després de l’assecat
- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55): < 60 micres
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32): > 30°C
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: 30 min - 4 h
- Totalment seca: < 12 h
- Rendiment per a una capa de 60 micres: > 10 m2/kg
Característiques de la pel·lícula seca:
- Adherència (UNE 48-032): <= 2
SOLUCIÓ DE SILICONA:
Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola. Ha de impregnar bé les superfícies
poroses sense deixar pel·lícula.
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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 la 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 caracterí stiques dels materials són coincidents amb l’establert en el
projecte i plec de condicions (CTE Parte 1. Art.7.2). Aquest control s’estableix en tres punts bàsics:
- Control de documentació: documents d’origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant
(signat per persona fí sica) 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: distintius de qualitat que assegurin el compliment de les
característiques tècniques i les avaluacions tècniques de idoneïtat de compliment amb CTE.
- Control de recepció mitjançant assaigs: En cas que disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país
de la UE, es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs
corresponents al subministrament rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat de producte.
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)
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- 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 a ssaigs 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 es pecificacions 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 de ls 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.
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B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS
B95 - MATERIALS PER A PAVIMENTS TÈCNICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B951701C.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Elements per a la formació de un paviment elevat registrable: estructura de suport i rajoles.
S'han considerat els elements següents:
- Rajoles amb nucli de tauler aglomerat i revestiment de xapa d’acer galvanitzat i suports regulables d’ acer galvanitzat
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tots els components que formen el sistema, han de ser compatibles entre sí.
La superfície no ha de tenir defectes que impedeixin l'encaix correcte i el bon assentament.
Totes les parts metàl·liques han d'estar protegides contra la corrosió.
En els elements d’acer galvanitzat, el recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuï tats ni exfoliacions i no ha de tenir
taques ni imperfeccions superficials.
Les rajoles no han de tenir senyals de cops, bonys o plecs.
El nucli i el revestiment de xapa, de la rajola, han d’estar ben adherits.
Pàgina: 103

Rehabilitació puntual Pavelló Poliesportiu Municipal, (Vilobí d'Onyar)

En les rajoles, els angles i les arestes han de ser rectes.
La part superior dels suports, ha de permetre la col·locació de les rajoles del paviment amb les separacions previstes.
Els suports, han de disposar d’una base per a la seva fixació al terra o sostre.
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix.
Les característiques mecàniques, el comportament en front al foc i la conductivitat electrostàtica, han de complir l’especificat en
la UNE-EN 12825.
Les rajoles han de complir les toleràncies dimensionals definides en funció de la seva classe (UNE-EN 12825).
- Toleràncies dimensionals:
┌────-───────────────────────────────────────────────────────┐
│ Dimensió
│ Classe 1 │ Classe 2
│
│───────────────────────────────────│───────────│────────────│
│ Llargària del costat
│ ± 0,2
│ ± 0,2
│
│ Escairat
│ ± 0,3
│ ± 0,2
│
│ Rectitut del costat
│ ± 0,3
│ ± 0,2
│
│ Gruix sense recobriment
│ ± 0,3
│ ± 0,2
│
│ Gruix amb recobriment
│ ± 0,3
│ ± 0,2
│
│ Gerxament
│ ± 0,5
│ ± 0,2
│
│ Concavitat
│ ± 0,3
│ ± 0,2
│
│ Diferència d’alçària entre el can-│ ± 0,2
│ ± 0,2
│
│ tell perimetral i la superfície
│
│
└────-───────────────────────────────────────────────────────┘
Suports:
- Capacitat portant (UNE-EN 12825): No ha de patir deformacions ni desperfectes
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats de manera que no s’alterin les seves caracterí stiques i quedin protegits de la humitat.
En els documents comercials que acompanyen al producte han de figurar la informació següent:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Referència a la norma UNE-EN 12825
- Any i mes de marcatge
- Altres característiques, en el seu cas, definides segons la UNE-EN 12825
Els components han de ser identificables de manera que es pugui associar l’element i els documents comercials.
Emmagatzematge: En llocs secs, protegits de la intempèrie i dels 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 12825:2002 Pavimentos elevados registrables
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B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS
B9J - PELFUTS, ESTORES I ELEMENTS ESPECIALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B9JEH100.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Estora gruixuda i apelfada, de diferents materials , utilitzada principalment a l'entrada dels edificis i vivendes per a netejar-se la
sola de les sabates.
S'han considerat els tipus següents:
- Pelfuts de coco
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- Pelfuts arrissats de vinil
- Pelfuts tèxtils
- Pelfuts de cautxú amb relleu de pues
- Pelfuts de perfils d’alumini ensamblables amb diferents acabats
CONDICIONS GENERALS:
No ha de tenir ruptures, escantonaments, diferències de tonalitat ni d'altres defectes superficials.
El pelfut ha de ser flexible.
Ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superfície.
Els angles i les arestes han de ser rectes.
Ha de ser antilliscant i imputrescible.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Toleràncies:
- Gruix: ± 0,5 mm
- Angles rectes (amidats a l'extrem del costat): <= 0,45 mm
- Rectitud d'arestes: <= 0,35 mm/m
- Mides nominals:
- Format en rotlle: ± 1 mm
- Format individual: ± 1 %
PELFUT DE COCO:
Material: 100 % fibra de coco
Gruix: 17, 20, 23 mm
Base: PVC
Ús: per a interiors
PELFUT ARRISSAT DE VINIL:
Material: 100 % vinil
Gruix: 8, 10, 14 mm
Base:
-Sense
-PVC
Ús: apropiat per a ús intensiu
PELFUT TÈXTIL:
No ha de tenir vores desfilades.
Les vores han de ser rectes i paral·leles entre elles.
La fibra ha d'estar protegida amb un tractament contra les arnes.
Ha de ser rentable.
Material: 100 % polipropilè
Altura tèxtil: 5 mm
Altura total: 8 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: El producte s'ha de servir en paquets o rotlles embalats.
Emmagatzematge: A cobert, en llocs secs i ventilats. En posició vertical sobre superfícies planes, 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.

____________________________________________________________________________

B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS
B9Q -

MATERIALS PER A PAVIMENTS DE FUSTA

B9Q1 - PARQUETS
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B9Q1C80A.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Posts de fusta per a parquet.
S'han considerat els tipus següents:
- Plaques formades per llistons encolats
- Posts de cantells rectes per a parquets adherits
- Posts de cantells encadellats per a parquets clavats
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir senyals d'atac d'insectes o fongs.
La cara vista ha de ser plana, neta i sense defectes.
Els angles han de ser rectes i les arestes rectes i vives.
La fusta ha de tenir l'estabilitat dimensional suficient perquè després de sotmetre el parquet a l'assaig de la norma UNE EN
1910, continuï complint les condicions de planor establertes a la norma UNE 56-810.
Qualitat mínima de la fusta (UNE 56-809): Classe I
Espècies de fusta admissibles:
- Frondoses amb duresa (UNE 56534): >=2,5
- Coníferes amb pes específic al 12% d’humitat (UNE 56531): >= 4,5 kN/m3
Humitat de les peces (H) (UNE 56-529)
- Per a zones de litoral: 9% <= H <= 11%
- Per a zones interior peninsular: 7% <= H <= 9%
Resistència a la flexió: >= 10 N/mm2
Aspecte de la cara vista: Inexistència d'escorces a la cara, Nus clar D < 2 mm, Nus negre D < 1 mm
Toleràncies:
- Gruix: ± 0,3 mm
PLAQUES:
Peça de parquet de fusta massissa formada per la unió encolada de llistonets de classe I o II.
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplada x gruix.
Toleràncies:
- Llargària: ± 0,2 mm
- Amplària: + 0,1 mm, - 0,2 mm
POSTS PER A PARQIUETS ADHERITS:
Posts de fusta massissa de classe I.
El post ha d’estar mecanitzat a tot el seu perímetre a la cara inferior, o tenir els cantells amb un angle cap a l’interior (6º), per a
evitar que l’adhesiu pugi.
La cara inferior ha de tenir dues ranures per a millorar l’adherència, de fondària < 1/5 gruix del post.
Llargària: 200 - 450 mm
Amplària: 50 - 70 mm
Gruix: 10 - 14 mm
Toleràncies:
- Llargària: ± 0,2 mm
- Amplària: + 0,1 mm, - 0,2 mm
POSTS ENCADELLATS PER A PARQUET CLAVAT:
Llistons d'empostissar de fusta massissa de classe I encadellats en els costats oposats.
Llargària: 350 - 600 mm
Amplària: 70 - 140 mm
Gruix: 17 - 22 mm
Toleràncies:
- Llargària: ± 5 mm
- Amplària: ± 0,5 mm
FUSTA DE ROURE:
La fusta ha de ser dura i compacta, resistent a les alternances de sequedat i humitat i de gran resistència mecànica.
La seva textura ha de ser llisa i ha de tenir un color groguenc clar amb reflexos brillants deguts a l'albeca blanca, al duramen
vermellós i als amplis radis medul·lars.
Densitat kg/dm3: 0,7 - 0,75
FUSTA DE BOLONDO O ELONDO:
La fusta ha de ser de gra gros, imputrescible, d'estructura homogènia i de gran resistència mecànica.
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La seva textura ha de ser llisa i ha de tenir un color terrós groguenc amb reflexes rojencs.
Amb l'acció directa de la llum, el color va enfosquint-se gradualment.
Densitat kg/dm3: 0,9 - 1
FUSTA DE CASTANYER:
La fusta ha de ser semidura, de fibra fina, flexible, molt elàstica i consistent.
La seva textura ha de ser llisa i ha de tenir un color groguenc amb aigües grisoses, degudes a l'albeca blanca i al duramen
vermell fosc.
Densitat kg/dm3: 0,55 - 0,75
FUSTA DE JATOBA:
La fusta ha de ser dura, de fibra recta generalment, de gra fi o mig.
Ha de tenir un color terrós rogenc, amb vetejat fi, amb brillantor.
Pot tenir petites incrustacions pètrias o cristalls.
Densitat kg/dm3: 0,95 – 0,97
FUSTA D’IPÉ:
La fusta ha de ser dura, de fibra entrellaçada i gra fi o mig, de gran resistència mecànica.
La seva textura ha de ser llisa i ha de tenir un color blanc groguenc a l’albeca i terrós rogenc al duramen.
Densitat kg/dm3: 0,9 - 1
FUSTA DE MERBEAU:
La fusta ha de ser dura, de fibra recta o entrellaçada, de gra gros, amb dipòsits de color groc.
La seva textura ha de ser llisa i ha de ser de color groc pàl·lid a l’albeca i de color marró fosc o marró gris al duramen.
Densitat kg/dm3: 0,73 – 0,83
FUSTA DE SUCUPIRA:
Fusta molt dura de fibra recta o entrellaçada, de gra mig, resistent als fongs, els insectes, i els tèrmits.
La seva textura ha de ser llisa ha de tenir un color blanc gris a l’albeca i marró fosc o marró vermellós al duramen.
Densitat kg/dm3: 0,915
FUSTA DE PI:
Fusta semi-dura, de gra fi o mig, de fibra recta. Els anells de creixement estan molt marcats , amb un gruix de 1,5 a 3 mm.
Ha de tenir un color groc pàl·lid a l’albeca i vermellós al duramen.
Densitat kg/dm3: 0,50 – 0,59
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En paquets que protegeixin dels canvis d'humitat i de les agressions mecàniques.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, a cobert en un lloc sec i ventilat. Sobre superfícies planes, en piles d'1 m, com a
màxim, de manera que no es deformin.
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:
Cada partida ha de portar albarà on han de figurar les indicacions següents:
- Marca del fabricant i país d'origen
- Designació del tipus de fusta
- Dimensions nominals i quantitat subministrada
- Contingut d'humitat
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 1000 m2 de superfície, es demanaran al contractista els
certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs segü
ents, realitzats per un laboratori acreditat:
- Qualitat mínima de la fusta (UNE-EN 13226)
- Densitat
- Duresa (UNE 56534)
- Grau d’humitat (UNE 56810)
- Resistència a la flexió
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- Estabilitat dimensional (UNE-EN 1910)
- Característiques geomètriques.
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 la UE, es podrà prescindir de la
presentació dels assaigs de control de recepció.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es seguiran 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.
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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B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS
B9Q -

MATERIALS PER A PAVIMENTS DE FUSTA

B9QG - MATERIALS PER A PARQUETS FLOTANTS AMB POSTS MULTICAPA AMB ACABAT DE FUSTA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B9QG191E.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Post de fusta constituïda per tres o mes capes de diferents fustes, encolades, amb els cantells encadellats en tot el seu perí
metre, i la cara vista tractada amb l’acabat final ( envernissat, encerat, olis...)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La composició de cada post ha de ser:
- Capa exterior (cara vista) de taules paral·leles en sentit longitudinal, de fusta noble
- Una o varies capes intermèdies de fusta de conífera, contraplacat o conglomerat, col·locades en sentit transversal, lligades
entre si, i amb una peça perimetral feta amb tires de contraplacat per a reforçar la zona d’ encadellat
- Capa de base de fusta d’avet o pi, col·locada en sentit longitudinal
No ha de tenir senyals d'atac d'insectes o fongs.
La cara vista ha de ser plana, neta i sense defectes.
Els angles han de ser rectes i les arestes rectes i vives.
La fusta ha de tenir l'estabilitat dimensional suficient perquè després de sotmetre el parquet a l'assaig de la norma UNE EN
1910, continuï complint les condicions de planor establertes a la norma UNE 56-810.
Toleràncies:
- Llargària: ± 0,2 mm
- Amplària: + 0,1 mm, - 0,2 mm
- Gruix: ± 0,3 mm
CARA VISTA:
Ha d’estar formada per llistons de fusta rectangular, col·locats en sentit longitudinal dels post, paral·lels entre sí.
Si els llistons no tenen tota la llargària del post, han d’estar disposats a trencajunts.
El nombre de llistons paral·lels ha de ser l’indicat a la descripció de l’element.
Gruix de la fusta: >= 2,5 mm
Espècies de fusta admissibles:
- Frondoses amb duresa (UNE 56534): >=2,5
- Coníferes amb pes específic al 12% d’humitat (UNE 56531): >= 4,5 kN/m3
Aspecte de la cara vista: Inexistència d'escorces a la cara, Nus clar D < 2 mm, Nus negre D < 1 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En paquets que protegeixin dels canvis d'humitat i de les agressions mecàniques.
Cada partida ha de portar albarà on han de figurar les indicacions següents:
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- Marca del fabricant i país d'origen
- Designació del tipus de fusta
- Dimensions nominals i quantitat subministrada
- Contingut d'humitat
Emmagatzematge: En el seu embalatge, a cobert en un lloc sec i ventilat. Sobre superfícies planes, en piles d'1 m, com a
màxim, de manera que no es deformin.
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 56810:2002 Suelos de madera. Colocación. Especificaciones.
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B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS
B9U -

MATERIALS PER A SÒCOLS

B9U3 - SÒCOLS DE RAJOLA CERÀMICA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B9U371A0.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Peces de rajola per a la formació de sòcol.
S'han considerat els tipus següents:
- Ceràmica premsada esmaltada
- Gres extruït amb o sense esmaltar
- Gres premsat amb o sense esmaltar
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les rajoles ceràmiques es classifiquen segons el mètode de fabricació :
- Mètode A, rajoles extruïdes.
- Mètode B, rajoles premsades en sec
- Mètode C, rajoles fabricades per altres mètodes.
Les rajoles ceràmiques es classifiquen en diferents grups segons l’absorció d’aigua (E):
- Grup I (E<=3%, baixa absorció d’aigua):
- Grup II (3%<E<=10%, absorció d’aigua mitja)
- Grup III ( E>10%), absorció d’aigua alta)
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
MÈTODE DE │
GRUP I
│
GRUP IIa
│
GRUP IIb
│
GRUP III
│
│ FABRICACIÓ │
E<=3%
│ 3%<E<=6%
│
6%<E<=10%
│
E>10%
│
│──────────────│─────────────│───────────────│───────────────│──────────────-│
│
A
│ Grup AI
│ Grup AIIa-1
│ Grup AIIb-1 │ Grup AIII
│
│ EXTRUÏDES
│ E<=3%
│
│
│
│
│
│
│───────────────│───────────────│
│
│
│
│ Grup AIIa-2
│ Grup AIIb-2 │
│
│
│
│
│
│
│
│──────────────│─────────────│───────────────│───────────────│──────────────-│
│
B
│ Grup BI-a
│ Grup BIIa
│ Grup BIIb
│ Grup BIII
│
│ PREMSADES
│
E<=0,5%
│
│
│
│
│
EN SEC
│─────────────│
│
│
│
│
│ Grup BI-b
│
│
│
│
│
│ 0,5%<E<=3% │
│
│
│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
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La peça no ha de tenir ruptures, esquerdes, escantonaments d'arestes, diferències de tonalitat ni d'altres defectes superficials.
Ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superfície.
Ha de ser de forma geomètrica rectangular amb la cara superficial plana. La cara posterior ha de tenir relleus que facilitin la
seva adherència amb el material d'unió.
Els angles han de ser rectes i les arestes rectes i vives.
El cantell superior ha de ser arrodonit o tallat a bisell.
Han de complir les condicions subjectives requerides per la DF.
Un cop comprovat l'aspecte superficial de les peces segons la norma UNE_EN ISO 10545-2, com a mí nim, el 95% no ha de
tenir defectes visibles.
ACABAT ESMALTAT:
L'esmalt ha de ser totalment impermeable i inalterable a la llum.
Resistència al clivellament (UNE_EN ISO 10545-11): Exigida
Resistència a les taques (UNE_EN ISO 10545-14): Mínim classe 2
Resistència als productes de neteja (UNE_EN ISO 10545-14): Mínim classe B
Resistència als àcids i àlcalis (UNE_EN ISO 10545-14): Exigida per acord
ACABAT SENSE ESMALTAR:
Resistència als productes de neteja (UNE_EN ISO 10545-13): Exigida
Resistència als àcids i àlcalis (UNE_EN ISO 10545-13): Exigida
RAJOLA CERÀMICA:
Absorció d'aigua (UNE_EN ISO 10545-3): 10% < E < 20%
Resistència a la flexió (UNE_EN ISO 10545-4):
- Gruix > 7,5 mm: >= 12 N/mm2
- Gruix <= 7,5 mm: >= 15 N/mm2
Duresa al ratllat superficial (escala Mohs, UNE 67-101): >= 3
Coeficient de dilatació tèrmico-lineal (UNE_EN ISO 10545-8): <= 9 x 10 E-6/°C
Resistència al xoc tèrmic (UNE_EN ISO 10545-9): Exigida
Toleràncies:
- Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació:
- Costat <= 12 cm: ± 0,75%
- Costat > 12 cm: ± 0,5%
- Gruix: ± 0,5 mm
- Rectitud de les arestes (cara vista): ± 0,3%
- Ortogonalitat: ± 0,5%
- Planor: + 0,5%, - 0,3%
RAJOLA DE GRES EXTRUÏT:
Absorció d'aigua (UNE_EN ISO 10545-3) : E <= 3%
Resistència a la flexió (UNE_EN ISO 10545-4): >= 18 N/mm2
Duresa al ratllat superficial (escala Mohs, UNE 67-101):
- Acabat esmaltat: >= 5
- Acabat sense esmaltar: >= 6
Coeficient de dilatació tèrmico-lineal (UNE_EN ISO 10545-8): <= 13 x 10 E-6/°C
Resistència al xoc tèrmic (UNE_EN ISO 10545-9): Exigida
Toleràncies:
- Mides nominals: ± 2%
- Gruix: ± 10%
- Rectitud de les arestes (cara vista): ± 0,6%
- Ortogonalitat: ± 1%
- Planor: ± 1,5%
RAJOLA DE GRES PREMSAT:
Absorció d'aigua (UNE_EN ISO 10545-3) : E <= 3%
Resistència a la flexió (UNE_EN ISO 10545-4): >= 27 N/mm2
Duresa al ratllat superficial (escala Mohs, UNE 67-101):
- Acabat esmaltat: >= 5
- Acabat sense esmaltar: >= 6
Coeficient de dilatació tèrmico-lineal (UNE_EN ISO 10545-8): <= 9 x 10 E-6/°C
Resistència al xoc tèrmic (UNE_EN ISO 10545-9): Exigida
Toleràncies:
- Mides nominals: ± 0,75%
- Gruix: ± 5%
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- Rectitud de les arestes (cara vista): ± 0,5%
- Ortogonalitat: ± 0,6%
- Planor: ± 0,5%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CONDICIONS GENERALS:
Subministrament: Empaquetats en caixes.
Les rajoles i/o l'embalatge han de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Primera qualitat
- Dimensions en cm
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs secs i protegits dels impactes. Les caixes s'han d'apilar de manera que les
peces no es deformin i amb una alçària màxima d'1 m.
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.

____________________________________________________________________________

BA - MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
BAF -

MATERIALS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES D'ALUMINI

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BAF3E4AC.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conjunt de perfils que formen el bastiment i la fulla o fulles de l’element de tancament, i el bastiment de la caixa de persiana, si
é s el cas, llistons de vidre, perfils elastomèrics per a la subjecció del vidre, falques, i tots els elements necessaris per a la
fixació i segellat del vidre, així com la ferramenta d’apertura i tancament.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tots els perfils que conformen el bastiment i la fulla o fulles de l'element han de ser del material indicat a la descripció del
mateix.
L'element ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.
El moment d'inèrcia dels perfils no solidaris amb l'obra ha de permetre que un cop sotmesos a les condicions previsibles més
desfavorables, la seva fletxa sigui < 1/300 de la seva llargària.
La qualitat de la ferramenta no ha de rebaixar la qualitat que tingui el tancament practicable sense aquesta ferramenta.
Fixacions entre la fulla i el bastiment:
- Fulla batent i alçària de la fulla <= 120 cm: 2 punts
- Fulla batent i alçària de la fulla > 120 cm: 3 punts
Els sistemes de fixació del vidre, els dispositius de drenatge, de segellat, de calçat i les mides i franquícies del galze, han de
complir les indicacions de la UNE 85222.
Els perfils han de provenir de l'extrusió del totxo d'alumini.
El seu aspecte ha de ser uniforme, no ha de tenir esquerdes ni defectes superficials i ha de complir les especificacions de la
norma UNE-EN 12020-1.
La unió entre els perfils s'ha de fer per soldadura, reblons d'aliatge d'alumini, cargols autorroscants o cargols amb rosca
mètrica.
Gruix de la paret dels perfils: >= 1,5 mm
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Tipus d’alumini:
- Aliatge EN AW-6060 (UNE 38350)
- Aliatge EN AW-6063 (UNE 38337)
Càrrega de trencament (per a un gruix <= 25 mm, UNE 38337): >= 130 N/mm2
Toleràncies:
- Les tolerà ncies dels perfils han de complir les especificacions de la UNE-EN 12020-2.
FINESTRES O BALCONERES:
Permeabilitat a l’aire (UNE-EN 1026): fuga per superfície total i per junts d’obertura a una sobrepressió de 100 Pa. L’ element
classificat segons UNE-EN 12207, ha de complir algun dels dos valors següents:
- Classe 0: Sense classificar
- Classe 1: (assaig a 150 Pa): <= 50 m3/hm2 i <= 12,50 m3/hm
- Classe 2: (assaig a 300 Pa): <= 27 m3/hm2 i <= 6,75 m3/hm
- Classe 3: (assaig a 600 Pa): <= 9 m3/hm2 i <= 2,25 m3/hm
- Classe 4: (assaig a 600 Pa): <= 3 m3/hm2 i <= 0,75 m3/hm
Estanquitat a l’aigua (UNE-EN 1027): Ha de complir els valors corresponents a la seva classe segons UNE-EN 12208
Resistència al vent (UNE-EN 12211): Ha de complir els valors corresponents a la seva classe segons UNE-EN 12210
Ha d'incorporar tots els mecanismes (pomel·les, frontisses, etc.) pel seu funcionament correcte, obertura i tancament, i els
tapajunts.
Les finestres o balconeres han de ser considerades aptes en fer tots i cadascun dels assaigs de maltractament (UNE 85203) i
(UNE 85215) i els assaigs del dispositiu de situació i obertura restringida de les mateixes normes.
Sistema de tancament:
- Una fulla batent i alçària de la fulla <= 120 cm: 2 punts
- Una fulla batent i alçària de la fulla > 120 cm: 3 punts
- Dues fulles batents: 3 punts
- Corredissa: 1 punt
La part inferior del bastiment i del travesser inferior de les fulles, han de tenir perforacions que permetin la sortida de l'aigua
infiltrada o condensada.
PORTES:
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
ELEMENTS D'ALUMINI ANODITZAT:
Han d'estar protegits superficialment amb una capa d'òxid d'alumini, segellada posteriorment.
Anodització dels perfils (UNE-EN 12373-1): >= 15 micròmetres
Qualitat mitja total del segellat (mètode de les gotes colorants UNE-EN 12373-4): <= 2
Els perfils anoditzats han d’estar lliures de defectes en les superfícies significatives quan s’observen a una distància mí nima de
5 m en aplicacions exteriors, de 3 m en aplicacions interiors o de 0,5 m en aplicacions decoratives.
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 poliester o acrílica
Lacat del perfil: >= 60 micres
ELEMENTS AMB TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC:
Han de complir les indicacions de la norma UNE-EN 14024.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides i amb l'escairat previst.
Si el material ha de ser component de les obertures del tancament exterior d’un espai habitable, el fabricant ha de declarar,
com a mínim, els valors per les propietats següents:
- Transmitància tèrmica U (W/m2K)
- Absortivitat
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en contacte
amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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NORMATIVA GENERAL:
* UNE 38337:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio para forja. Serie 6000. ALMGSI. Aleación en AW-6063/EN, AWALMG0,7SI.
* UNE 38350:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio para forja. Grupo Al-Mg-Si. Aleación L-3442 Al-0,5MgSi.
* UNE-EN 12020-1:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio. Perfiles extruídos especiales en aleaciones en AW-6060 y en AW6063. Parte 1: Condiciones técnicas de inspección y suministro.
* UNE-EN 12020-2:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio. Perfiles extruídos especiales en aleaciones en AW-6060 y en
AW6063. Parte 2: Tolerancias dimensionales y de forma.
* UNE-EN 12373-1:2002 Aluminio y aleaciones de aluminio. Anodización. Parte 1: Método de especificación de las
características de los recubrimientos decorativos y protectores obtenidos por oxidación anódica del aluminio.
* UNE-EN 14024:2006 Perfiles metálicos con barreras térmicas. Comportamiento mecánico. Requisitos, pruebas y métodos
para la evaluación.
* UNE-EN 12207:2000 Puertas y ventanas. Permeabilidad al aire. Clasificación
* UNE-EN 12208:2000 Puertas y ventanas. Estanqueidad al agua. Clasificación.
* UNE-EN 12210:2000 Puertas y ventanas. Resistencia al viento. Clasificación.
FINESTRES O BALCONERES:
* UNE 85201:1980 Ventanas. Terminologia y definiciones.
* UNE 85222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Els perfils d’alumini hauran de complir les exigències incloses en el reglament:
- Perfil lacat: reglament de la Marca Qualicoat
- Perfil anoditzat: reglament de la Marca EWWA-EURAS
En el cas de disposar de marcatge CE, aquest haurà d’incloure:
- Número d’identificació del organisme de certificació
- Nom, marca comercial i direcció registrada del fabricant
- Els dos últims dígits de l’any en que es fixa el marcatge
- Descripció del producte
- Número del certificat de conformitat CE
- Referència a la UNE-EN 14351-1
- Informació sobre les característiques essencials de la taula ZA.1 de la UNE-EN 14351-1
En el cas de productes amb el sistema 1: quan s’aconsegueix la complementació de les condicions de l’annex ZA de la UNEEN 14351-1, l’organisme de certificació ha de emetre un certificat de conformitat (certificat CE de conformitat), que autoritza al
fabricant la fixació del Marcatge CE. Aquest certificat haurà d’incloure:
- Nom, direcció i número d’identificació de l’organisme de certificació
- Nom i direcció del fabricant
- Descripció del producte
- Disposicions amb les que el producte és conforme
- Condicions específiques aplicables a la utilització del producte
- Nom i càrrec de la persona que signa el certificat
- Número del certificat
- Condicions i duració del certificat
A més, el fabricant elaborarà una declaració de conformitat (declaració CE de conformitat) que inclourà:
- Nom i direcció del fabricant
- Nom i direcció de l’organisme de certificació
- Descripció del producte i còpia de la informació que acompanya al marcatge CE
- Disposicions amb les que el producte és conforme
- Condicions específiques aplicables a la utilització del producte
- Número del certificat de conformitat CE associat
- Nom i càrrec de la persona que signa el certificat
En el cas de productes amb el sistema 3: quan s’aconsegueix la complementació de les condicions de l’annex ZA de la UNEEN 14351-1, el fabricant ha de preparar i mantenir una declaració de conformitat (declaració CE de conformitat) que autoritza al
fabricant la fixació del Marcatge CE. Haurà d’incloure:
- Nom i direcció del fabricant
- Descripció del producte i còpia de la informació que acompanya al marcatge CE
- Disposicions amb les que el producte és conforme
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- Nom i direcció de l’organisme de certificació
- Nom i càrrec de la persona que signa el certificat
- Condicions específiques aplicables a la utilització del producte
OPERACIONS DE CONTROL:
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, corresponents al perfil metàl·lic:
- Aspecte (UNE-EN 12020-1)
- Tipus d’alumini (UNE-EN 573-3)
- Duresa Brinell (UNE-EN ISO 6506-1)
- Càrrega de ruptura (UNE-EN 10002-1)
- Perfil anoditzat: Anodització del perfil (UNE-EN 12373-1)
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.
El contractista haurà de garantir per escrit que l’ element de tancament, compleix les condicions exigides al plec, i en particular
les següents:
- Permeabilitat a l’aire (UNE-EN 12207)
- Estanquitat a l’aigua (UNE-EN 12208)
- Resistència al vent (UNE-EN 12210)
- Perfil anoditzat: Qualitat del segellat (UNE-EN 12373-4)
- Característiques geomètriques (UNE-EN 12020-2):
- Amplària
- Llargària
- Escairat del tall dels extrems
- Rectitud d’arestes
- Torsió del perfil
- Secció corbada
- Planor
- Angles
- Gruix
Si el material disposa de Marca AENOR o Marcatge CE, es podrà prescindir de la presentació dels assaigs de control descrits
a la UNE-EN 14351-1.
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:
El sistema d’avaluació de la conformitat que s’ha d’aplicar, segons UNE-EN 14351-1, és el sistema 3, que suposa:
- Realització d’assaigs de tipus inicial (ETI) en laboratoris notificats, sobre les característiques indicades a la taula ZA.3b de
l’annex ZA de la UNE-EN 14351-1.
- Tenir implantat un sistema de Control de Producció a Fàbrica (CPF), en particular per a les característiques pertinents que
declari el fabricant en el seu Marcatge CE.
- Elaboració de la Declaració CE de Conformitat, que haurà de signar el fabricant, i per la qual es responsabilitza de la veracitat
del marcatge
No s’acceptarà cap element de tancament que no arribi acompanyat dels certificats de garantia indicats. Es rebutjarà el
material que no sigui adequat a les especificacions del projecte, que no tingui la geometria especificada segons la DT, o que no
tingu i les prestacions especificades en el projecte.
No s’acceptarà el material que tingui unes toleràncies incompatibles amb l’estructura portant.
Tampoc s’acceptarà si hi ha un incompliment de les especificacions tècniques detallades en el plec de condicions tècniques
particulars, o quan hi hagi un incompliment dels criteris i recomanacions tè cniques dels fabricants del sistema en l’ús i posada
en obra dels elements.

____________________________________________________________________________
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BA - MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
BAS -

MATERIALS PER A PORTES I REGISTRES TALLAFOCS I CORTINES TALLAFUMS

BASA - PORTES TALLAFOCS DE FULLES BATENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BASA81LB.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Porta tallafocs formada per un conjunt de perfils i mecanismes que formen el bastiment i la porta.
S'han considerat els materials següents:
- Fusta
- Metàl·lica
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir cops superficials, desperfectes en les arestes ni a les cares de contacte, ni falta d'escaire. En la porta de fusta
no hi ha d'haver senyals d'atac de fongs o insectes i en la porta metàl·lica no s'han d'apreciar senyals d'oxidació .
En les portes amb finestreta, aquesta ha d'incloure un element vidrat transparent, col·locat a l'alç ada de la vista, que ha de
complir les condicions exigides a la resta de la fulla.
La qualitat de la serralleria col·locada no ha de ser inferior a la qualitat inicial de la porta. Ha de permetre un gir de 180° i ha de
tancar automà ticament.
S'ha de garantir l'estanquitat dels junts i de les cares de contacte.
El conjunt de porta i mecanismes ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.
Components:
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Material
│Característiques dels components
│
│ porta
│
│
│────────────│─────────────────────────────────────────────────────────│
│
Fusta
│Fulles formades per un tauler d'aglomerat de partícules │
│
│Bastidor perimetral de fusta de pi encadellat
│
│ EI2-C-30 │Paraments de tauler de fibra >= 3,2 mm de gruix
│
│
│Tot el perímetre del bastidor protegit amb una làmina
│
│
│no tumescent
│
│
│Cantells de llistó de fusta
│
│
│Bastiment i tapajunts de tauler aglomerat ignífug,
│
│
│revestit de xapa
│
│────────────│─────────────────────────────────────────────────────────│
│
Fusta
│Fulles formades per dos taulers ignífugs d'aglomerat
│
│
│de partícules
│
│ EI2-C-60 │Bastidor perimetral de fusta de pi encadellat
│
│
│Paraments de tauler de fibra >= 3,2 mm de gruix
│
│
│Tot el perímetre del bastidor i entre els taulers aglo- │
│
│merats, protegit amb làmina no tumescent
│
│
│Cantells de llistó de fusta
│
│
│Bastiment i tapajunts de tauler aglomerat ignífug,
│
│
│revestit de xapa
│
│────────────│─────────────────────────────────────────────────────────│
│
Fusta
│Fulles formades per un tauler massís i dos taulers
│
│
│ignífugs d'aglomerat de partícules, protegits amb una
│
│ EI2-C-30 │làmina no tumescent a cada costat
│
│
│Bastidor perimetral de fusta de pi encadellat
│
│
│Paraments de tauler de fibra >= 3,2 mm de gruix
│
│
│Tot el perímetre del bastidor protegit amb una làmina
│
│
│no tumescent
│
│
│Cantells de llistó de fusta
│
│
│Bastiments de base de fusta massisa protegit
│
│
│amb xapa no tumescent
│
│
│Bastiments de tauler de fibrociment o similar
│
│
│i tauler de partícules ignífug i xapat
│
│────────────│─────────────────────────────────────────────────────────│
│Metàl·lica │Fulles de doble xapa d'acer de gruix >= 1 mm cada una,
│
│
│amb aïllament tèrmic a l'interior, unit a les xapes
│
│
│mitjançant adhesiu ignífug
│
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└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Dimensions de la finestreta: >= 0,1 m2
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
PORTA DE FUSTA:
El bastiment, la fulla i els tapajunts han d'estar formats per perfils de fusta, plafons i material de reblert.
Els perfils de fusta no han de tenir nusos morts. El diàmetre dels nusos vius no ha de ser superior a la meitat de la cara i han
d'estar preparats amb dues mans de tractament protector contra els fongs i els insectes.
La humitat màxima dels perfils ha de ser del 12%. La diferència d'humitat entre les fustes emmetxades no ha de superar el 6%.
El gruix del bastiment cal que sigui igual al de la paret més el revestiment.
Les fulles han de ser planes llises i massisses.
PORTA METÀL·LICA:
El bastiment i la porta han d'estar formats per perfils i mecanismes metàl·lics.
El bastiment ha de ser d'acer perfilat de gruix >= 2 mm, amb els elements necessaris d'ancoratge. Ha d'incloure els golfos
soldats per a penjar les fulles. Els muntants s'han d'introduir un mínim de 30 mm en el paviment, per fer l'ancoratge.
Nombre d'elements d'ancoratge del bastiment:
- Porta d'una fulla: >= 7
- Porta de dues fulles: >= 8
Nombre de golfos:
- Porta d'una fulla: >= 2
- Porta de dues fulles: >= 4
PORTA AMB TANCA ANTIPÀNIC:
Ha de portar una tanca antipànic que permeti l'obertura fàcil i instantà nia de la porta i que la tanqui correctament.
El dispositiu d'obertura ha d'estar format per una o dues barres tubulars (segons el nombre de fulles), aplicades
horitzontalment sobre l'amplària de cada fulla, amb un punt de tanca interior, per a portes d'un full, o tres punts de t ancament,
per a portes de dos fulls. Exteriorment s'ha d'accionar amb una maneta. El mecanisme ha d’estar dissenyat i construït d’acord
amb les especificacions de la norma UNE-EN 1125.
Els dispositius antipànic han d’estar classificats d’acord amb el sistema de classificació de nou dígits establert per la norma
UNE-EN 1125:
- Categoria d’ús (primer dígit).
- Grau 3: elevada freqüència d’ús pel públic o per altres persones poc incentivades per a parar atenció, es a dir, allà a on
existeixi un risc d’accident o mal ús
- Durabilitat (segon dígit):
- Grau 6: 100 000 cicles
- Grau 7: 200 000 cicles
- Massa de la porta (tercer dígit):
- Grau 5: fins a 100 kg
- Grau 6: fins a 200 kg
- Resistència al foc (quart dígit):
- Grau 0: no apta en portes tallafocs i/o estanques als fums
- Grau 1: apta per a equipar portes tallafocs i/o estanques als fums
- Seguretat de les persones (cinquè dígit):
- Grau 1: molt important funció de seguretat de les persones
- Resistència a la corrosió, segons EN 1670 (sisè dígit):
- Grau 3: resistència elevada
- Grau 4: resistència molt elevada
- Seguretat de bens (setè dígit):
- Grau 2: aquests requisits son secundaris respecte a aquells de seguretat de les persones
- Projecció de la barra (vuitè dígit):
- Categoria 1: projecció fins a 150 mm (projecció normal)
- Categoria 2: projecció fins a 100 mm (baixa projecció)
- Tipus d’operació de la barra (novè dígit):
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- Tipus A: Dispositius antipànic amb barra d’embranzida
- Tipus B: Dispositiu antipànic amb barra de lliscament
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: El bastiment ha de subministrar-se amb les traves que calguin per tal d'assegurar l'escairat dels seus angles.
En la porta metàl·lica , tot el conjunt haurà de tractar-se amb una emprimació antioxidant.
PORTA AMB TANCA ANTIPÀNIC:
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en contacte
amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PORTA AMB TANCA ANTIPÀNIC:
UNE-EN 1125:1997 Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para salidas de emergencia activados por una barra
horizontal. Requisitos y métodos de ensayo.
UNE-EN 1125/A1:2001 Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para salidas de emergencia activados por una
barra horizontal. Requisitos y métodos de ensayo.
UNE-EN 1125/A1/AC:2003 Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para salidas de emergencia activados por una
barra horizontal. Requisitos y métodos de ensayo.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PORTES AMB TANCA ANTIPÀNIC:
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’ avaluació de
conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Sistema 1: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE del producte
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d’anar acompanyat de la següent informació , ja sigui sobre el mateix producte, el
seu embalatge, o bé a la informació comercial que l’acompanya:
- El número d’identificació de l’organisme de certificació
- El nom o marca d’identificació del fabricant/subministrador
- Direcció registrada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge
- El número corresponent del certificat CE de conformitat
- Referència a les normes europees EN 1125 i EN 1125/A1
- La designació i informació de prestacions d’acord amb les normes EN 1125
Els dispositius antipànic han d'anar marcats de forma clara e indeleble de la següent manera:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Classificació d'acord amb el sistema de classificació exposat anteriorment (apartat 7 de la norma UNE-EN 1125)
- Referència a la norma europea EN 1125
- Mes i any del muntatge final pel fabricant
- 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
OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual del material a la seva recepció.
Abans de començar l’obra, cada vegada que canviï el subministrador, i per cada tipus de material 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:
- Comportament al foc UNE 23802.
- Característiques geomètriques:
- Gruix
- Dimensions nominals
- Rectitud d’arestes.
- Planor
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs
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sobre el material rebut, a càrrec del contractista.
Si el material disposa de la Marca AENOR o Marcatge CE, es podrà prescindir de la presentació dels assaigs de control de
recepció.
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 de ls 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, acceptantse aquest, quan els resultats obtinguts sobre totes les peces resultin satisfactoris.

____________________________________________________________________________

BA - MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
BAS BASW -

MATERIALS PER A PORTES I REGISTRES TALLAFOCS I CORTINES TALLAFUMS
ACCESSORIS PER A PORTES TALLAFOCS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conjunt d'elements que permeten el gir o desplaçament, el bloqueig en una posició fixa i que faciliten agafar les fulles de
portes, finestres o balconeres.
Finestres o balconeres amb fulles batents:
- Frontisses, tanca, manubri i accesoris.
- El sistema de tanca ha de ser tres punts.
Portes batents:
- Frontisses, tanca, manubris i accessoris. Si la porta es d'entrada ha de portar espiera òptica i pom a la cara exterior
- El sistema de tanca ha de ser de cop o de cop i clau si la porta és d'entrada, o de clau si la porta és d'armari
Finestres o balconeres amb fulles corredisses, i portes amb fulles corredisses:
- Guies superiors amb rodaments i mecanismes de fixació de la fulla, element de guia inferior, topalls, tiradors, tanca amb
mecanisme de bl oqueig de la fulla i accessoris
- El sistema de tanca ha de ser d'un punt.
Finestres o balconeres amb fulles oscilobatents:
- Frontisses, ferramenta oscilobatent amb cremona i compàs oscilobatent, tanca, manubri i accessoris.
- El sistema de tanca ha de ser de dos, quatre o sis punts, en funció de les dimensions de la fulla.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els dissenys, materials i acabats de la ferramenta han de ser els indicats a la DT o en el seu defecte els que determini la DF.
La superfície de les ferramentes no ha de tenir defectes.
El funcionament de tots els mecanismes ha de ser suau i continu.
La superfície de la pala de les frontisses ha de ser plana. Ha de tenir forats aixamfranats que permetin allotjar el cap del cargol
de fixació.
Toleràncies:
- Dimensions nominals: ± 1 mm
FRONTISSES D’UN SOL EIX
Les frontisses d’un sol eix es designen o classifiquen d’acord amb uns codis de 8 dígits (UNE-EN 1935):
-.Categoria de servei (primer dígit)
- Grau 1: Servei lleuger (frontisses de portes i o finestres d’ús domèstic cuidat, baixa freqüència d’ús)
- Grau 2: Servei mig (frontisses de portes amb freqüència mitja d’ús)
- Grau 3 : Servei pesat ( frontisses amb elevada freqüència d’ús pel pú blic o per altres persones poc incentivades per a
parar atenció, és a dir, allà a on existeixi un risc d’accident o mal ús)
Grau 4: Servei sever (frontisses de portes que poden tenir ús violent)
- Durabilitat segons la freqüència d’ús i la massa màxima de l’ element amb frontisses (segon dígit)
- Frontisses destinades a ésser usades només en finestres que s’assagen fins:
- Grau 3: 10.000 cicles
- Grau 4: 25.000 cicles
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- Frontisses destinades a ésser usades en portes que s’assagen fins:
- Grau 4: 25 000 cicles
- Grau 7: 200.000 cicles
- Massa de la porta d’assaig (tercer dígit)
- Grau 0 : 10 kg
- Grau 1: 20 kg
- Grau 2: 40 kg
- Grau 3: 60 kg
- Grau 4: 80 kg
- Grau 5: 100 kg
- Grau 6: 120 kg
- Grau 7: 160 kg
- Aptitud per a us en portes de compartimentació al foc /fum (quart dígit)
- Grau 0: no apte per a utilitzar-se conjunts de portes resistents al foc/fum.
- Grau 1: apte per a utilitzar-se conjunts de portes resistents al foc/fum ( per aquestes portes veure UNE-EN 1634-1)
- Seguretat de persones (cinquè dígit):
-Totes les frontisses han de ser de grau 1 complint els requisits de seguretat per l’ús.
- Resistència a la corrosió (sisè dígit) d’acord amb UNE-EN 1670:
- Grau 0: Sense resistència definida a la corrosió
- Grau 1: resistència mitja
- Grau 2: resistència moderada
- Grau 3: resistència alta
- Grau 4: resistència molt alta
- Seguretat de bens / resistència a la efracció (setè dígit):
- Grau 0: no apta per a utilitzar- se en conjunts de portes resistents a la efracció.
- Grau 1: apta per a utilitzar- se en conjunts de portes resistents a la efracció
- Grau de la frontissa (vuitè dígit):
- Hi ha catorze graus depenent de la combinatòria de les anteriors classificacions.
Les frontisses d’un sol eix fabricades d’acord a mb la UNE-EN-1935 instal·lades en portes tallafoc i/o de control de fums o
portes de tancament de vies d’evacuació han d’anar marcades amb els següents elements:
- identificació, nom fabricant o marca comercial
- grau de la frontissa
- número d’aquesta norma europea
L’embalatge de les frontisses d’ un sol eix ha de mostrar clarament amb etiqueta exterior la classificació de grau de la frontissa,
dimensions, acabat i número de referència del fabricant.
En el cas que les frontisses tinguin sentit de gir s’indicarà:
- L: Frontisses per a portes i finestres que obren en sentit horari.
- R: Frontisses per a portes i finestres que obren en sentit antihorari
La documentació tècnica o l’embalatge pot portar recomanacions per lubrificar les frontisses en la instal·lació o en servei.
PANYS I PESTELLS:
Els panys i pestells es designen o classifiquen d’acord amb uns codis d’11 dígits (UNE-EN 12209):
- Categoria d’ús ( primer dígit):
- Grau 1 : Ús per a persones amb gran incentiu per a ésser curoses.
- Grau 2: Ús per persones amb algun incentiu per ésser curoses.
- Grau 3: ús per persones amb poc incentiu per ésser curoses, alta probabilitat de mal ús.
- Durabilitat: (segon dígit)
- Grau A: 50.000 cicles d’assaig i sense càrrega sobre picaporta.
- Grau B: 100.000 cicles d’assaig i sense càrrega sobre picaporta.
- Grau C: 200.000 cicles d’assaig i sense càrrega sobre picaporta
- Grau F: 50.000 cicles d’assaig i càrrega de 10 N sobre picaporta
- Grau G: 100.000 cicles d’assaig i càrrega de 10 N sobre picaporta
- Grau H: 200.000 cicles d’assaig i càrrega de 10 N sobre picaporta
- Grau L: 100.000 cicles d’assaig i càrrega 25 N sobre picaporta
- Grau M: 200.000 cicles d’assaig i càrrega de 25 N sobre picaporta
- Grau R: 100.000 cicles d’assaig i càrrega de 50 N sobre picaporta
- Grau S: 200.000 cicles d’assaig i càrrega de 50 N sobre picaporta
- Grau W: 100.000 cicles d’assaig i càrrega de 120 N sobre picaporta
- Grau X: 200.000 cicles d’assaig i càrrega de 120 N sobre picaporta
- Massa de la porta i força de tancament (tercer dígit)
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- Grau 1: < 100 kg de massa de porta i força de tancament <=50 N
- Grau 2: < 200 kg de massa de porta i força de tancament <=50 N
- Grau 3: > 200 kg de massa de porta o especificat pel fabricant i força de tancament <=50 N
- Grau 4: < 100 kg de massa de porta i força de tancament <=25 N
- Grau 5: < 200 kg de massa de porta i força de tancament <=25 N
- Grau 6: > 200 kg de massa de porta o o especificat pel fabricant i força de tancament <=25 N
- Grau 7: < 100 kg de massa de porta i força de tancament <=15 N
- Grau 8: < 200 kg de massa de porta i força de tancament <=15 N
- Grau 9: > 200 kg de massa de porta o especificat pel fabricant i força de tancament <=15 N
- Aptitud per a l’ús de portes tallafoc i/o estanques al fum ( quart dígit):
- Grau 0: no apropiada per a ésser utilitzada en portes tallafoc i/o estanques al fum.
- Grau 1: apte per a ésser utilitzada en portes tallafoc i/o estanques al fum.
- Seguretat de persones (cinquè dígit):
- Grau 0: sense requisits de seguretat.
- Resistència a la corrosió i a la temperatura (sisè dígit):
- Grau 0: Sense requisits de resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura.
- Grau A: Baixa resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura.
- Grau B: Moderada resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura.
- Grau C: Alta resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura.
- Grau D: Molt alta resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura.
- Grau E: Moderada resistència a la corrosió i requisit de temperatura de -20C a +80C
- Grau F: Alta resistència a la corrosió i requisit de temperatura de -20C a +80C
- Grau G: Molt alta resistència a la corrosió i requisit de temperatura de -20C a +80C.
- Seguretat de bens i resistència a la perforació (setè dígit):
- Grau 1: Mínima seguretat i sense resistència a la perforació
- Grau 2: Baixa seguretat i sense resistència a la perforació
- Grau 3: Mitja seguretat i sense resistència a la perforació
- Grau 4: Alta seguretat i sense resistència a la perforació
- Grau 5: Alta seguretat i amb resistència a la perforació
- Grau 6: Molt alta seguretat i sense resistència a la perforació
- Grau 7: Molt alta seguretat i amb resistència a la perforació
- Camp d’apliació de la porta (vuitè dígit):
- Grau A: Porta encastada, sense limitacions d’aplicació.
- Grau B: Porta encastada i batent
- Grau C: Porta encastada i corredissa
- Grau D: Porta sobreposada i sense limitacions d’aplicació
- Grau E: Porta sobreposada i batent
- Grau F: Porta sobreposada i corredissa
- Grau G: Porta tubular i sense limitacions d’aplicació
- Grau H: Porta encastada, batent i recolzada
- Grau J: Porta sobreposada, batent cap a l’interior.
- Grau K: Porta encastada, batent i bloquejada des del interior
- Grau L: Porta encastada, corredissa i bloquejada des del interior
- Grau M: Porta sobreposada, batent i bloquejada des del interior
- Grau N: Porta sobreposada, corredissa i bloquejada des del interior
- Grau P: Porta encastada, batent, recolzada i bloquejada des del interior
- Grau R: Porta sobreposada, batent cap al interior i bloquejada des del interior
- Tipus de maniobra de clau i bloqueig (novè dígit)
- Grau 0: No aplicable
- Grau A: Pany de cilindre i bloqueig manual
- Grau B: Pany de cilindre i bloqueig automàtic
- Grau C: Pany de cilindre i bloqueig manual amb bloqueig intermedi
- Grau D: Pany de gorja i bloqueig manual
- Grau E: Pany de gorja i bloqueig automàtic
- Grau F: Pany de gorja i bloqueig manual amb bloqueig intermedi
- Grau G: Pany sense clau i bloqueig manual
- Grau H: Pany sense clau i bloqueig automàtic
- Tipus de maniobra de la nueca (desè dígit):
- Grau 0: Pany sense nueca
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- Grau 1: Pany per a pom o maneta amb molla de retorn
- Grau 2: Pany per a maneta sense molla de retorn
- Grau 3: Pany per a maneta sense molla de retorn per a ús sever
- Grau 4: Pany per a maneta sense molla de retorn i ús sever especificat pel fabricant
- Requisits d’identificació de la clau (onzè dígit):
- Grau 0: Sense requisit
- Grau A: Mínim tres elements retenidors
- Grau B: Mínim cinc elements retenidors
- Grau C: Mínim cinc elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives.
- Grau D: Mínim sis elements retenidors
- Grau E: Mínim sis elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives
- Grau F: Mínim set elements retenidors
- Grau G: Mínim set elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives
- Grau H: Mínim vuit elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives
En l’etiqueta o embalatge ha d’indicar-se el nom del fabricant o marca registrada, la identificació clara del producte, la
classificació i el número de la norma europea (UNE-EN 12209).
MECANISMES DE TANCAMENT CONTROLAT
Dispositius de tancament controlat de portes batents; aquests dispositius poden anar col·locats sobre o en el marc, sobre o en
la porta o en el terra. Es classifiquen seguint una codificació de sis dígits:
- Categoria d’ús (primer dígit)
- Grau 3: permet tancament de la porta amb un angle mínim d’obertura 105 graus.
- Grau 4: permet tancament des d’un angle d’obertura de 180 graus.
- Durabilitat (segon dígit)
- Grau 8: 500.000 cicles d’assaig
- Força del tancaportes (tercer dígit)
- Hi ha set nivells de força que contemplen l’amplaria de la porta, massa, moments d’obertura, moment de tancament i
rendiment del tancaportes. Veure taula 1 UNE-EN 1154.
- Aptitud per a la utilització sobre portes resistents al foc i/o estanques al fum (quart dígit)
- Grau 0: No apte per a l’ús de portes tallafoc/estanques al fum.
- Grau 1: Apte per a la utilització en portes tallafoc/estanques a l fum.
- Seguretat (cinquè dígit):
- Grau 1: Tots els tancaportes han de satisfer el requisit essencial de seguretat en la utilització.
- Resistència a la corrosió (sisè dígit):
- Grau 0: Sense prescripcions de resistència
- Grau 1: Dèbil resistència
- Grau 2: Resistència mitja
- Grau 3: Resistència elevada
- Grau 4: .Resistència molt elevada
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
FRONTISSES D’UN SOL EIX
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’ avaluació de
conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Sistema 1: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE del producte
En l’embalatge o/i documentació que acompanya el producte ha de portar en un lloc visible el marcatge CE de conformitat amb
els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol que a més haurà d’ anar acompanyat de la
següent informació:
- Número d’identificació de l’organisme de certificació
- Nom o marca identificativa del fabricant.
- Direcció registrada del fabricant
- Dos últims dígits de l’any en que es va aplicar el marcatge CE
- El número del certificat de conformitat CE.
- Referència a aquesta norma UNE-EN 1935
- La designació i informació de les prestacions (8 dígits)
PANYS I PESTELLS:
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’ avaluació de
conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Sistema 1: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE del producte
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En l’embalatge o/i documentació que acompanya el producte ha de portar en un lloc visible el marcatge CE de conformitat amb
els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol que a
més haurà d’anar acompanyat de la següent informació:
- Número d’identificació de l’organisme de certificació
- Nom o marca identificativa del fabricant.
- Direcció registrada del fabricant
- Dos últims dígits de l’any en que es va aplicar el marcatge CE
- El número del certificat de conformitat CE.
- Referència a aquesta norma UNE-EN 12209
- La designació i informació de les prestacions (11 dígits)
MECANISMES DE TANCAMENT CONTROLAT
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’ avaluació de
conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Sistema 1: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE del producte
En l’embalatge o/i documentació que acompanya el producte ha de portar en un lloc visible el marcatge CE de conformitat amb
els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol que a més haurà d’anar acompanyat de la
següent informació:
- Número d’identificació de l’organisme de certificació
- Nom o marca identificativa del fabricant.
- Direcció registrada del fabricant
- Dos últims dígits de l’any en que es va aplicar el marcatge CE
- El número del certificat de conformitat CE.
- Referència a aquesta norma UNE-EN 1154
- La designació i informació de les prestacions (6 dígits)
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perque arribi a l'obra en les condicions exigides.
Emmagatzematge: protegides de les pluges, focus d'humitat i d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
FRONTISSES D’UN SOL EIX
UNE-EN 1935:2002 Herrajes para la edificación. Bisagras de un solo eje. Requisitos y métodos de ensayo.
PANYS I PESTELLS:
UNE-EN 12209:2004 Herrajes para edificación. Cerraduras y pestillos. Cerraduras, pestillos y cerraderos mecánicos.
Requisitos y métodos de ensayo.
MECANISMES DE TANCAMENT CONTROLAT
UNE-EN 1154:2003 Herrajes para la edificación. Dispositivos de cierre controlado de puertas. Requisitos y métodos de ensayo.
____________________________________________________________________________

BA - MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
BAZ -

MATERIALS ESPECIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

BAZG - FERRAMENTA PER A FINESTRES I PORTES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BAZGAA15,BAZGAA14,BAZGAA13,BAZGAA12,BAZGAA11,BAZGAA10,BAZGAA09,BAZGAA01,BAZGAA17,BAZGAA08,BAZ
GAA07,BAZGAA06,BAZGAA05,BAZGAA04,BAZGAA03,BAZGAA02.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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Conjunt d'elements que permeten el gir o desplaçament, el bloqueig en una posició fixa i que faciliten agafar les fulles de
portes, finestres o balconeres.
Finestres o balconeres amb fulles batents:
- Frontisses, tanca, manubri i accesoris.
- El sistema de tanca ha de ser tres punts.
Portes batents:
- Frontisses, tanca, manubris i accessoris. Si la porta es d'entrada ha de portar espiera òptica i pom a la cara exterior
- El sistema de tanca ha de ser de cop o de cop i clau si la porta és d'entrada, o de clau si la porta és d'armari
Finestres o balconeres amb fulles corredisses, i portes amb fulles corredisses:
- Guies superiors amb rodaments i mecanismes de fixació de la fulla, element de guia inferior, topalls, tiradors, tanca amb
mecanisme de bl oqueig de la fulla i accessoris
- El sistema de tanca ha de ser d'un punt.
Finestres o balconeres amb fulles oscilobatents:
- Frontisses, ferramenta oscilobatent amb cremona i compàs oscilobatent, tanca, manubri i accessoris.
- El sistema de tanca ha de ser de dos, quatre o sis punts, en funció de les dimensions de la fulla.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els dissenys, materials i acabats de la ferramenta han de ser els indicats a la DT o en el seu defecte els que determini la DF.
La superfície de les ferramentes no ha de tenir defectes.
El funcionament de tots els mecanismes ha de ser suau i continu.
La superfície de la pala de les frontisses ha de ser plana. Ha de tenir forats aixamfranats que permetin allotjar el cap del cargol
de fixació.
Toleràncies:
- Dimensions nominals: ± 1 mm
FRONTISSES D’UN SOL EIX
Les frontisses d’un sol eix es designen o classifiquen d’acord amb uns codis de 8 dígits (UNE-EN 1935):
-.Categoria de servei (primer dígit)
- Grau 1: Servei lleuger (frontisses de portes i o finestres d’ús domèstic cuidat, baixa freqüència d’ús)
- Grau 2: Servei mig (frontisses de portes amb freqüència mitja d’ús)
- Grau 3 : Servei pesat ( frontisses amb elevada freqüència d’ús pel pú blic o per altres persones poc incentivades per a
parar atenció, és a dir, allà a on existeixi un risc d’accident o mal ús)
Grau 4: Servei sever (frontisses de portes que poden tenir ús violent)
- Durabilitat segons la freqüència d’ús i la massa màxima de l’ element amb frontisses (segon dígit)
- Frontisses destinades a ésser usades només en finestres que s’assagen fins:
- Grau 3: 10.000 cicles
- Grau 4: 25.000 cicles
- Frontisses destinades a ésser usades en portes que s’assagen fins:
- Grau 4: 25 000 cicles
- Grau 7: 200.000 cicles
- Massa de la porta d’assaig (tercer dígit)
- Grau 0 : 10 kg
- Grau 1: 20 kg
- Grau 2: 40 kg
- Grau 3: 60 kg
- Grau 4: 80 kg
- Grau 5: 100 kg
- Grau 6: 120 kg
- Grau 7: 160 kg
- Aptitud per a us en portes de compartimentació al foc /fum (quart dígit)
- Grau 0: no apte per a utilitzar-se conjunts de portes resistents al foc/fum.
- Grau 1: apte per a utilitzar-se conjunts de portes resistents al foc/fum ( per aquestes portes veure UNE-EN 1634-1)
- Seguretat de persones (cinquè dígit):
-Totes les frontisses han de ser de grau 1 complint els requisits de seguretat per l’ús.
- Resistència a la corrosió (sisè dígit) d’acord amb UNE-EN 1670:
- Grau 0: Sense resistència definida a la corrosió
- Grau 1: resistència mitja
- Grau 2: resistència moderada
- Grau 3: resistència alta
- Grau 4: resistència molt alta
- Seguretat de bens / resistència a la efracció (setè dígit):
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- Grau 0: no apta per a utilitzar- se en conjunts de portes resistents a la efracció.
- Grau 1: apta per a utilitzar- se en conjunts de portes resistents a la efracció
- Grau de la frontissa (vuitè dígit):
- Hi ha catorze graus depenent de la combinatòria de les anteriors classificacions.
Les frontisses d’un sol eix fabricades d’acord a mb la UNE-EN-1935 instal·lades en portes tallafoc i/o de control de fums o
portes de tancament de vies d’evacuació han d’anar marcades amb els següents elements:
- identificació, nom fabricant o marca comercial
- grau de la frontissa
- número d’aquesta norma europea
L’embalatge de les frontisses d’ un sol eix ha de mostrar clarament amb etiqueta exterior la classificació de grau de la frontissa,
dimensions, acabat i número de referència del fabricant.
En el cas que les frontisses tinguin sentit de gir s’indicarà:
- L: Frontisses per a portes i finestres que obren en sentit horari.
- R: Frontisses per a portes i finestres que obren en sentit antihorari
La documentació tècnica o l’embalatge pot portar recomanacions per lubrificar les frontisses en la instal·lació o en servei.
PANYS I PESTELLS:
Els panys i pestells es designen o classifiquen d’acord amb uns codis d’11 dígits (UNE-EN 12209):
- Categoria d’ús ( primer dígit):
- Grau 1 : Ús per a persones amb gran incentiu per a ésser curoses.
- Grau 2: Ús per persones amb algun incentiu per ésser curoses.
- Grau 3: ús per persones amb poc incentiu per ésser curoses, alta probabilitat de mal ús.
- Durabilitat: (segon dígit)
- Grau A: 50.000 cicles d’assaig i sense càrrega sobre picaporta.
- Grau B: 100.000 cicles d’assaig i sense càrrega sobre picaporta.
- Grau C: 200.000 cicles d’assaig i sense càrrega sobre picaporta
- Grau F: 50.000 cicles d’assaig i càrrega de 10 N sobre picaporta
- Grau G: 100.000 cicles d’assaig i càrrega de 10 N sobre picaporta
- Grau H: 200.000 cicles d’assaig i càrrega de 10 N sobre picaporta
- Grau L: 100.000 cicles d’assaig i càrrega 25 N sobre picaporta
- Grau M: 200.000 cicles d’assaig i càrrega de 25 N sobre picaporta
- Grau R: 100.000 cicles d’assaig i càrrega de 50 N sobre picaporta
- Grau S: 200.000 cicles d’assaig i càrrega de 50 N sobre picaporta
- Grau W: 100.000 cicles d’assaig i càrrega de 120 N sobre picaporta
- Grau X: 200.000 cicles d’assaig i càrrega de 120 N sobre picaporta
- Massa de la porta i força de tancament (tercer dígit)
- Grau 1: < 100 kg de massa de porta i força de tancament <=50 N
- Grau 2: < 200 kg de massa de porta i força de tancament <=50 N
- Grau 3: > 200 kg de massa de porta o especificat pel fabricant i força de tancament <=50 N
- Grau 4: < 100 kg de massa de porta i força de tancament <=25 N
- Grau 5: < 200 kg de massa de porta i força de tancament <=25 N
- Grau 6: > 200 kg de massa de porta o o especificat pel fabricant i força de tancament <=25 N
- Grau 7: < 100 kg de massa de porta i força de tancament <=15 N
- Grau 8: < 200 kg de massa de porta i força de tancament <=15 N
- Grau 9: > 200 kg de massa de porta o especificat pel fabricant i força de tancament <=15 N
- Aptitud per a l’ús de portes tallafoc i/o estanques al fum ( quart dígit):
- Grau 0: no apropiada per a ésser utilitzada en portes tallafoc i/o estanques al fum.
- Grau 1: apte per a ésser utilitzada en portes tallafoc i/o estanques al fum.
- Seguretat de persones (cinquè dígit):
- Grau 0: sense requisits de seguretat.
- Resistència a la corrosió i a la temperatura (sisè dígit):
- Grau 0: Sense requisits de resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura.
- Grau A: Baixa resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura.
- Grau B: Moderada resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura.
- Grau C: Alta resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura.
- Grau D: Molt alta resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura.
- Grau E: Moderada resistència a la corrosió i requisit de temperatura de -20C a +80C
- Grau F: Alta resistència a la corrosió i requisit de temperatura de -20C a +80C
- Grau G: Molt alta resistència a la corrosió i requisit de temperatura de -20C a +80C.
- Seguretat de bens i resistència a la perforació (setè dígit):
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- Grau 1: Mínima seguretat i sense resistència a la perforació
- Grau 2: Baixa seguretat i sense resistència a la perforació
- Grau 3: Mitja seguretat i sense resistència a la perforació
- Grau 4: Alta seguretat i sense resistència a la perforació
- Grau 5: Alta seguretat i amb resistència a la perforació
- Grau 6: Molt alta seguretat i sense resistència a la perforació
- Grau 7: Molt alta seguretat i amb resistència a la perforació
- Camp d’apliació de la porta (vuitè dígit):
- Grau A: Porta encastada, sense limitacions d’aplicació.
- Grau B: Porta encastada i batent
- Grau C: Porta encastada i corredissa
- Grau D: Porta sobreposada i sense limitacions d’aplicació
- Grau E: Porta sobreposada i batent
- Grau F: Porta sobreposada i corredissa
- Grau G: Porta tubular i sense limitacions d’aplicació
- Grau H: Porta encastada, batent i recolzada
- Grau J: Porta sobreposada, batent cap a l’interior.
- Grau K: Porta encastada, batent i bloquejada des del interior
- Grau L: Porta encastada, corredissa i bloquejada des del interior
- Grau M: Porta sobreposada, batent i bloquejada des del interior
- Grau N: Porta sobreposada, corredissa i bloquejada des del interior
- Grau P: Porta encastada, batent, recolzada i bloquejada des del interior
- Grau R: Porta sobreposada, batent cap al interior i bloquejada des del interior
- Tipus de maniobra de clau i bloqueig (novè dígit)
- Grau 0: No aplicable
- Grau A: Pany de cilindre i bloqueig manual
- Grau B: Pany de cilindre i bloqueig automàtic
- Grau C: Pany de cilindre i bloqueig manual amb bloqueig intermedi
- Grau D: Pany de gorja i bloqueig manual
- Grau E: Pany de gorja i bloqueig automàtic
- Grau F: Pany de gorja i bloqueig manual amb bloqueig intermedi
- Grau G: Pany sense clau i bloqueig manual
- Grau H: Pany sense clau i bloqueig automàtic
- Tipus de maniobra de la nueca (desè dígit):
- Grau 0: Pany sense nueca
- Grau 1: Pany per a pom o maneta amb molla de retorn
- Grau 2: Pany per a maneta sense molla de retorn
- Grau 3: Pany per a maneta sense molla de retorn per a ús sever
- Grau 4: Pany per a maneta sense molla de retorn i ús sever especificat pel fabricant
- Requisits d’identificació de la clau (onzè dígit):
- Grau 0: Sense requisit
- Grau A: Mínim tres elements retenidors
- Grau B: Mínim cinc elements retenidors
- Grau C: Mínim cinc elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives.
- Grau D: Mínim sis elements retenidors
- Grau E: Mínim sis elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives
- Grau F: Mínim set elements retenidors
- Grau G: Mínim set elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives
- Grau H: Mínim vuit elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives
En l’etiqueta o embalatge ha d’indicar-se el nom del fabricant o marca registrada, la identificació clara del producte, la
classificació i el número de la norma europea (UNE-EN 12209).
MECANISMES DE TANCAMENT CONTROLAT
Dispositius de tancament controlat de portes batents; aquests dispositius poden anar col·locats sobre o en el marc, sobre o en
la porta o en el terra. Es classifiquen seguint una codificació de sis dígits:
- Categoria d’ús (primer dígit)
- Grau 3: permet tancament de la porta amb un angle mínim d’obertura 105 graus.
- Grau 4: permet tancament des d’un angle d’obertura de 180 graus.
- Durabilitat (segon dígit)
- Grau 8: 500.000 cicles d’assaig
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- Força del tancaportes (tercer dígit)
- Hi ha set nivells de força que contemplen l’amplaria de la porta, massa, moments d’obertura, moment de tancament i
rendiment del tancaportes. Veure taula 1 UNE-EN 1154.
- Aptitud per a la utilització sobre portes resistents al foc i/o estanques al fum (quart dígit)
- Grau 0: No apte per a l’ús de portes tallafoc/estanques al fum.
- Grau 1: Apte per a la utilització en portes tallafoc/estanques a l fum.
- Seguretat (cinquè dígit):
- Grau 1: Tots els tancaportes han de satisfer el requisit essencial de seguretat en la utilització.
- Resistència a la corrosió (sisè dígit):
- Grau 0: Sense prescripcions de resistència
- Grau 1: Dèbil resistència
- Grau 2: Resistència mitja
- Grau 3: Resistència elevada
- Grau 4: .Resistència molt elevada
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
FRONTISSES D’UN SOL EIX
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’ avaluació de
conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Sistema 1: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE del producte
En l’embalatge o/i documentació que acompanya el producte ha de portar en un lloc visible el marcatge CE de conformitat amb
els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol que a més haurà d’ anar acompanyat de la
següent informació:
- Número d’identificació de l’organisme de certificació
- Nom o marca identificativa del fabricant.
- Direcció registrada del fabricant
- Dos últims dígits de l’any en que es va aplicar el marcatge CE
- El número del certificat de conformitat CE.
- Referència a aquesta norma UNE-EN 1935
- La designació i informació de les prestacions (8 dígits)
PANYS I PESTELLS:
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’ avaluació de
conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Sistema 1: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE del producte
En l’embalatge o/i documentació que acompanya el producte ha de portar en un lloc visible el marcatge CE de conformitat amb
els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol que a
més haurà d’anar acompanyat de la següent informació:
- Número d’identificació de l’organisme de certificació
- Nom o marca identificativa del fabricant.
- Direcció registrada del fabricant
- Dos últims dígits de l’any en que es va aplicar el marcatge CE
- El número del certificat de conformitat CE.
- Referència a aquesta norma UNE-EN 12209
- La designació i informació de les prestacions (11 dígits)
MECANISMES DE TANCAMENT CONTROLAT
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’ avaluació de
conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Sistema 1: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE del producte
En l’embalatge o/i documentació que acompanya el producte ha de portar en un lloc visible el marcatge CE de conformitat amb
els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol que a més haurà d’anar acompanyat de la
següent informació:
- Número d’identificació de l’organisme de certificació
- Nom o marca identificativa del fabricant.
- Direcció registrada del fabricant
- Dos últims dígits de l’any en que es va aplicar el marcatge CE
- El número del certificat de conformitat CE.
- Referència a aquesta norma UNE-EN 1154
- La designació i informació de les prestacions (6 dígits)
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Subministrament: Amb les proteccions necessàries perque arribi a l'obra en les condicions exigides.
Emmagatzematge: protegides de les pluges, focus d'humitat i d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
FRONTISSES D’UN SOL EIX
UNE-EN 1935:2002 Herrajes para la edificación. Bisagras de un solo eje. Requisitos y métodos de ensayo.
PANYS I PESTELLS:
UNE-EN 12209:2004 Herrajes para edificación. Cerraduras y pestillos. Cerraduras, pestillos y cerraderos mecánicos.
Requisitos y métodos de ensayo.
MECANISMES DE TANCAMENT CONTROLAT
UNE-EN 1154:2003 Herrajes para la edificación. Dispositivos de cierre controlado de puertas. Requisitos y métodos de ensayo.

____________________________________________________________________________

BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
BB9 -

SENYALITZACIÓ INTERIOR

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BB92U200.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Elements de senyalització per a interiors d'edificis i per a identificació postal o altres usos.
S'han considerat els elements següents:
- Placa de senyalització
- Caràcter numèric
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La superfície ha de ser pulida i neta i no hi han d'haver danys a l'acabat.
No ha de tenir senyals de cops, bonys o plecs.
Els colors han de tenir la tonalitat expresada al projecte.
Les plaques de planxa han de tenir els vèrtex arrodonits.
S'ha d'utilitzar simbologia normalitzada.
Ha de tenir orificis per a la seva fixació.
Toleràncies:
- Superfície (planor): ± 1 mm
PLACA DE SENYALITZACIÓ:
Placa de forma rectangular amb informació gravada a la seva superfície.
La informació expressada a la senyal ha de ser la que consti en el projecte o en el seu defecte la que indiqui la DF.
La informació ha de ser clara i precisa.
CARÀCTER NUMÈRIC:
Símbol indicador en forma de guarisme.
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
Pàgina: 127

Rehabilitació puntual Pavelló Poliesportiu Municipal, (Vilobí d'Onyar)

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________

BC - MATERIALS PER A ENVIDRAMENTS
BC1 -

VIDRES PLANS

BC17 - VIDRES AÏLLANTS DE DUES LLUNES INCOLORES
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Vidre aïllant format per dues llunes que formen cambra estanca d'aire deshidratat, separades mitjançant un intercalador
metàl·lic amb producte dessecant a l'interior, amb segellat perimetral de butil i cautxú de polisulfur.
S'han considerat els tipus següents:
- Dues llunes incolores
- Dues llunes incolores trempades
- Dues llunes incolores, la més gruixuda trempada
- Dues llunes incolores, la més prima trempada
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les llunes que formen el vidre no han de tenir defectes superficials (de planimetria a les llunes no trempades, de paral· lelisme
en les seves cares, d'ondulacions, d'incrustacions, ratlles, esquerdes, etc.). Així mateix, els panells de vidre individuals co
nstituents del vidre aïllant han de complir les seves respectives normes:
- UNE-EN 572 parts 1, 2, 8 i 9 per als vidres lluna incolora i vidres lluna de color filtrant
- UNE-EN 1096 parts 1 a 4 per als vidres de capa
- UNE-EN 12150 parts 1 i 2 per als vidres trempats tèrmicament
Màxima variació del gruix (respecte al gruix nominal declarat pel fabricant) per a les unitats de vidre aïllant al llarg de la
perifèria de la unitat (vidres flotats):
- 2 panells formats per vidre recuit: ± 1,0 mm
- 1 panell de vidre recuit i1 panell de vidre trempat tèrmicament: ± 1,5 mm
- 2 panells de vidre trempat tèrmicament: ± 1,5 mm
No ha de tenir defectes en la massa detectables a simple vista (d'homogeneïtat, de vitrificació, de recuita, inclusions gasoses,
etc.).
Les qualitats òptica i visual de la unitat de vidre aïllant han de complir els requisits de la norma UNE-EN 1279.
Donades les dimensions nominals per amplària i llargària, el plafó de vidre acabat no serà més llarg que el rectangle prescrit
resultant de les dimensions nominals incrementades per la tolerància dimensional, o menors que un rectangle prescrit reduït
per la tolerà ncia dimensional. Els costats dels rectangles prescrits són paral·leles l’un amb l’altre i tenen un centre comú. Els
límits d’escaire seran també els rectangles prescrits.
Prestacions del segellat:
- Penetració de vapor d’humitat: Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1279-2
- Adherència vidre-segellant: Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1279-4
- Adherència capa-segellant (vidres de capa): Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1279-4 annex D
En cas de fractura, el vidre trempat ha de trencar-se en nombroses peces petites, amb les bores generalment esmussades.
Planor per als vidres lluna trempats:
- Vidre obtinguts per un procés de fabricació horitzontal segons UNE-EN 572-2:
- Guerxament total: 0,003 mm/mm
- Guerxament local: 0,5 mm/300 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.
Emmagatzematge: Protegit contra les accions mecàniques (cops, ratllades, sol directe, etc.) i contra les accions quí miques
(impressions produïdes per la humitat).
S'ha de guardar en estibes de 25 cm de gruix com a mà xim i amb un pendent del 6% respecte de la vertical.
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Ha de quedar separat de les altres estibes mitjançant intercaladors i recolzat sobre travessers de fusta o d'un material
protector.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra, amidada segons les especificacions de la DT.
S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents:
- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm
- Per a unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2/unitat
Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 1279-1:2006 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 1: Generalidades, tolerancias dimensionales
y reglas para la descripción del sistema.
UNE-EN 1279-2:2003 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 2: Método de ensayo a largo plazo y
requisitos en materia de penetración de humedad.
UNE-EN 1279-4:2002 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 4: métodos de ensayo para las propiedades
físicas de los sellados perimetrales.
UNE-EN 1279-5:2006 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 5: Evaluación de la conformidad.
UNE-EN 1279-6:2002 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 6: Control de producción en fábrica y
ensayos periódicos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’ avaluació de
conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos sotmesos a regulació de reacció al foc de Nivell o Classe: A1*, 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 usos sotmesos a regulació de prestació al foc exterior de Nivell o Classe: productes considerats conformes
sense necessitat d'assaig,
- Productes per a qualsevol ús excepte en usos de resistència al foc, reacció al foc, prestació al foc exterior, antibala o
antiexplosió, riscos de seguretat en ús i usos relacionats amb la conservació d'energia i/o aïllament:
- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant
- Productes per a usos relacionats amb la conservació d'energia i/o atenuació acústica,
- Productes per a usos sotmesos a regulació de prestació al foc exterior de Nivell o Classe: productes que requereixen assaig,
- Productes per a usos lligats a riscos de ''seguretat en ús'' i sotmesos a aquestes regulacions,
- Productes per a usos sotmesos a regulació de reacció al foc de Nivell o Classe: A1, A2, B, C, D, E:
- Sistema 3: Declaració de conformitat del fabricant i Assaig inicial de tipus
- Productes per a ús en un conjunt envidrat que pretengui específicament proporcionar resistència al foc,
- Productes per a envidraments antibala o antiexplosió:
- Sistema 1: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Conformitat CE
Els vidres 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 s’ha d’acompanyar de la següent informació:
- Número d’identificació de l’organisme de certificació (només per als productes amb sistema de certificació 1)
- Nom, marca comercial i adreça registrada del fabricant
- Els 2 últims dígits de l‘any en que es fixa el marcat
- Número de certificat de conformitat CE o del certificat de control en fàbrica, si procedeix
- Referència a la norma europea EN 1279-5
- Descripció del producte: nom genèric, material, i ús previst
- Informació sobre les característiques essencials pertinents mostrada com:
- Valors presentats com designació normalitzada
- Valors declarats i quan procedeixi, nivell o classe per a cada característica essencial:
- Resistència al foc
- Reacció al foc
- Comportament davant del foc exterior
- Resistència a la bala
- Resistència a la explosió
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- Resistència a la efracció (propietats de trencament i resistència a l’atac)
- Resistència a l’impacte del cos pendular (propietats de trencament segura i resistència a l’atac)
- Resistència mecànica (canvis bruscs de temperatura)
- Resistència mecànica (resistència al vent, neu, càrrega permanent i/o càrregues imposades)
- Aïllament al soroll aeri directe
- Propietats tèrmiques
- Propietats de radiació (transmitància lluminosa i reflectància)
- Propietats de radiació (característiques de la energia solar)
- Característiques a les que s’aplica l’opció “Prestació No Determinada” (NPD)
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 a ssaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:
- Pes
- Duresa al ratllat (Mohs)
- Factor de transmissió lluminosa
- Coeficient de transmisió tèrmica
- Característiques geomètriques: gruix de les llunes i cambra d’ aire, planor, etc.
En el cas de llunes trempades:
- Resistència a l'impacte de la lluna trempada (CTE SU)
- Fragments resultants del trencament per impacte de la lluna trempada (CTE SU)
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 la 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 de ls 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, acceptantse aquest, quan els resultats obtinguts sobre totes les peces resultin satisfactoris.

____________________________________________________________________________

BC - MATERIALS PER A ENVIDRAMENTS
BC1 -

VIDRES PLANS

BC1G - VIDRES AÏLLANTS DE DOS VIDRES LAMINARS DE SEGURETAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BC1G4801.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Vidre aï llant format per dos vidres laminars de seguretat que formen cambra estanca d'aire deshidratat, separades mitjançant
un intercalador metàl·lic amb producte dessecant a l'interior, amb segellat perimetral de butil i cautxú de polisulfur.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El vidre lamina r ha d'estar homologat d'acord amb la "ORDEN de 13 de marzo de 1986" com a resistent a l'impacte manual
amb el nivell indicat.
Les llunes que formen el vidre no han de tenir defectes superficials (de planimetria a les llunes no trempades, de paral· lelisme
en les seves cares, d'ondulacions, d'incrustacions, ratlles, esquerdes, etc.).
No ha de tenir defectes en la massa detectables a simple vista (d'homogeneïtat, de vitrificació , de recuita, inclusions gasoses,
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etc.).
El vidre laminar acabat no ha de tenir bosses ni taques produïdes per l'adherència deficient de les parts components.
El vidre aïllant acabat no ha de tenir cap defecte que pugui afectar l'aïllament.
Coeficient de transmissió tèrmica:
- Cambra d’aire de gruix 6 mm: <= 3,37 (W/m2 K)
- Cambra d’aire de gruix 8 mm: <= 3,26 (W/m2 K)
- Cambra d’aire de gruix 12 mm: <= 3,02 (W/m2 K)
Duresa al ratllat (Mohs): >= 6,5
Toleràncies:
- Gruix de la cambra d'aire:
- Gruix cambra 4-6 mm: ± 0,2 mm
- Gruix cambra 8 mm: ± 0,3 mm
- Gruix cambra 12 mm: ± 0,4 mm
- Dimensions:
- Costat <= 3 m: ± 2 mm
- Costat > 3 m: ± 3 mm
- Gruix:
- Llunes de gruix <= 5 mm: ± 1 mm
- Llunes de gruix > 5 mm: ± 1,5 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.
Emmagatzematge: Protegit contra les accions mecà niques (cops, ratllades, sol directe, etc.) i contra les accions químiques
(impressions i alteracions d'adherència entre els components del vidre de seguretat, produïdes per la humitat).
S'ha de guardar en estibes de 25 cm de gruix com a mà xim i amb un pendent del 6% respecte de la vertical.
Ha de quedar separat de les altres estibes mitjançant intercaladors i recolzat sobre travessers de fusta o d'un material
protector.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra, amidada segons les especificacions de la DT.
S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents:
- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm
- Per a unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2/unitat
Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Orden de 13 de marzo de 1986 por la que se declaran de obligado cumplimiento las especificaciones técnicas de los tipos de
blindajes transparentes o translúcidos para su homologación por el Ministerio de Industria y Energía.

____________________________________________________________________________

BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
BDN -

MATERIALS PER A EVACUACIÓ DE FUMS I VENTILACIÓ ESTÀTICA O HÍBRIDA

BDNZ - MATERIALS AUXILIARS PER A VENTILACIÓ ESTÀTICA
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Bastiment i reixeta de ventilació per a conducte de ventilació estàtica.
S'han considerat els materials següents:
- Alumini
- PVC
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les lamel· les han de ser rectes i han d’estar provistes de trencaaigües.
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Han de tenir un color uniforme i una superfície llisa, sense defectes com ara esquerdes, ondulacions, vetes, bufaments, etc.
Secció útil: >= 400 cm2
Toleràncies:
- Rectitud dels perfils: ± 2 mm/m
- Torsió: ± 1°/m
- Planor: ± 1 mm/m
- Angles: ± 1°
REIXETA DE PVC:
Les peces han d’ estar fetes per injecció de granulats de PVC no plastificats.
Densitat (UNE 53-020 mètode B): 1400 - 1500 kg/m3
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-118): >= 80°C
Absorció d'aigua (UNE 53-028): <= 1%
Resistència a l'impacte a 20°C (UNE 53-141): No s'ha de trencar
Resistència a l'adhesió (UNE 53-141): >= 30 N/cm
Reacció al foc (UNE-EN 13501-1): C-s3,d0
REIXETA D'ALUMINI:
Els perfils d'alumini han de provenir de la extrusió del totxo d'alumini, d'aliatge Al 0,7 MgSi (UNE 38-337).
La seva superfície ha d'estar protegida amb anodització.
Anodització (UNE 38-010): >= 15 micres
Qualitat del segellat, mètode de la gota colorant (UNE 38-017): 0 <= M <= 2 (M = mitjana total)
Duresa Brinell (per a un gruix <= 25 mm, UNE_EN_ISO 6506/1): >= 45
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves característiques.
Emmagatzematge: Protejida de les plujes, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en contacte
amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________

BF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
BF2 - TUBS D'ACER GALVANITZAT
BF21 - TUBS D'ACER GALVANITZAT SENSE SOLDADURA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BF21H600.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Tubs d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre comprès entre 1/8" i 6".
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El tub ha de ser recte. Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense relleus.
La superfície no ha de tenir incrustacions, esquerdes, ni ratats. Es poden admetre lleugers rebliments, depressions o estries
pròpies del procés de fabricació, sempre que la seva fondària sigui menor o igual a l'especificada en les taules de
característiques dimensionals i toleràncies.
Característiques dimensionals:
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┌───────────────────────────────────────────────────────┐
│ Tub │ Fondària
│Diàmetre │ Gruix
│ Llargària │
│
│
màxima
│exterior │ paret
│
│
│
│irregularitat │ teòric │(DIN 2440)│
│
│
│
(mm)
│ (mm)
│ (mm)
│
(mm)
│
│──────│──────────────│─────────│──────────│────────────│
│ 1/8" │
0,25
│ 10,2
│
2
│
│
│ 1/4" │
0,30
│ 13,5
│ 2,35
│
│
│ 3/8" │
0,30
│ 17,2
│ 2,35
│
│
│ 1/2" │
0,30
│ 21,3
│ 2,65
│
│
│ 3/4" │
0,30
│ 26,9
│ 2,65
│
│
│ 1" │
0,40
│ 33,7
│ 3,25
│
│
│1"1/4 │
0,40
│ 42,4
│ 3,25
│
4 - 8
│
│1"1/2 │
0,40
│ 48,3
│ 3,25
│
│
│ 2" │
0,50
│ 60,3
│ 3,65
│
│
│2"1/2 │
0,50
│ 76,1
│ 3,65
│
│
│ 3" │
0,50
│ 88,9
│ 4,05
│
│
│ 4" │
0,60
│ 114,3
│ 4,50
│
│
│ 5" │
0,60
│ 139,7
│ 4,85
│
│
│ 6" │
0,60
│ 165,1
│ 4,85
│
│
└───────────────────────────────────────────────────────┘
Les superfícies interior i exterior han d'estar totalment galvanitzades, de color uniforme gris platejat, semibrillant i sense
taques, punts oxidats, regalims de bany ni exfoliacions. La galvanitzatció s'ha d'obtenir per immersió en bany calent de zinc.
Pressió de treball (UNE 19-002): <= 20 bar
Pressió de prova hidràulica (UNE 19-062): >= 32 bar
Toleràncies:
- Toleràncies dimensionals:
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Tub │Diàmetre │ Gruix
│ Ovalitat
│Excentricitat │Llargària │
│
│exterior │ paret
│
│(gruix mínim │
│
│
│ teòric │
│
│
puntual)
│
│
│
│ (mm)
│ (mm)
│
│
(mm)
│ (mm)
│
│──────│─────────│───────────│──────────────│──────────────│───────────│
│
│
│sense límit│
│
│
│
│ 1/8" │ ± 0,4
│ - 0,25
│ 9,8 - 10,6 │
>=1,75
│
6%
│
│──────│─────────│───────────│──────────────│──────────────│───────────│
│
│ + 0,5
│sense límit│
│
│
│
│ 1/4" │ - 0,3
│ - 0,3
│ 13,2 - 14
│
>=2
│
6%
│
│──────│─────────│───────────│──────────────│──────────────│───────────│
│
│ + 0,3
│sense límit│
│
│
│
│ 3/8" │ - 0,5
│ - 0,3
│ 16,7 - 17,5 │
>=2
│
6%
│
│──────│─────────│───────────│──────────────│──────────────│───────────│
│
│ + 0,5
│sense límit│
│
│
│
│ 1/2" │ - 0,3
│ - 0,3
│
21 - 21,8 │
>=2,3
│
6%
│
│──────│─────────│───────────│──────────────│──────────────│───────────│
│
│
│sense límit│
│
│
│
│ 3/4" │ ± 0,4
│ - 0,3
│ 26,5 - 27,3 │
>=2,3
│
6%
│
│──────│─────────│───────────│──────────────│──────────────│───────────│
│
│ + 0,5
│sense límit│
│
│
│
│ 1" │ - 0,4
│ - 0,4
│ 33,3 - 34,2 │
>=2,8
│
6%
│
│──────│─────────│───────────│──────────────│──────────────│───────────│
│
│ + 0,5
│sense límit│
│
│
│
│1"1/4 │ - 0,4
│ - 0,4
│
42 - 42,9 │
>=2,8
│
6%
│
│──────│─────────│───────────│──────────────│──────────────│───────────│
│
│ + 0,5
│sense límit│
│
│
│
│1"1/2 │ - 0,4
│ - 0,4
│ 47,9 - 48,8 │
>=2,8
│
6%
│
│──────│─────────│───────────│──────────────│──────────────│───────────│
│
│ + 0,5
│sense límit│
│
│
│
│ 2" │ - 0,6
│ - 0,5
│ 59,7 - 60,8 │
>=3,2
│
6%
│
│──────│─────────│───────────│──────────────│──────────────│───────────│
│
│ + 0,5
│sense límit│
│
│
│
│2"1/2 │ - 0,8
│ - 0,5
│ 75,3 - 76,6 │
>=3,2
│
6%
│
│──────│─────────│───────────│──────────────│──────────────│───────────│
│
│ + 0,6
│sense límit│
│
│
│
│ 3" │ - 0,9
│ - 0,5
│
88 - 89,5 │
>=3,5
│
6%
│
│──────│─────────│───────────│──────────────│──────────────│───────────│
│
│ + 0,7
│sense límit│
│
│
│
│ 4" │ - 1,2
│ - 0,6
│113,1 - 115
│
>=4
│
6%
│
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│──────│─────────│───────────│──────────────│──────────────│───────────│
│
│ + 1,1
│sense límit│
│
│
│
│ 5" │ - 1,2
│ - 0,6
│138,5 - 140,8 │
>=4,2
│
6%
│
│──────│─────────│───────────│──────────────│──────────────│───────────│
│
│ + 1,4
│sense límit│
│
│
│
│ 6" │ - 1,2
│ - 0,6
│163,9 - 166,5 │
>=4,2
│
6%
│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: No hi ha condicions específiques de subministrament.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. S'han d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies
planes.
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
* DIN 2440 06.78 Steel tubes; medium-weight suitable for screwing.
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 les característiques tè cniques dels materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control de recepció dels materials i lloc d’emplaçament.
- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació segons projecte. (Verificar el marcatge
a tubs i accessoris).
- Control dimensional de tubs i accessoris (diàmetre i espessor)
- Control visual i dimensional de vàlvules i altres elements (tipus i pressió nominal)
- Realització de mesures d’espessor de galvanitzat i verificació del correcte acabat superficial
- Realització d’ informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’ha de comprovar per mostreig a cada recepció.
S’ha de mesurar l’espessor de galvanitzat de cada partida a un mínim del 3 per mil. S’ha de mesurar a 3 zones de cada tub,
prenent 5 mesures per zona.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Ha de ser refusat el material que no compleixi amb les especificacions del projecte i no estigui adequadament identificat.

____________________________________________________________________________

BF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
BFW -

ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER A GASOS I FLUIDS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BFW21610.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conjunt d'accessoris per a tubs i per a recobriments aïllants de tubs (colzes, derivacions, reduccions, etc.), utilitzats en
instal·lacions d'edificació i d'urbanització per a la total execució de la conducció o xarxa a la qual pertanyin.
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.
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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
La mateixa normativa que s’apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin.

____________________________________________________________________________

BF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
BFY -

ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BFY21610.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conjunt d'elements especials per a l'execució de conduccions.
S'han considerat els tipus següents:
- Per a tubs (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris)
- Per aïllaments tèrmics (material per a la unió i subjecció, cintes adhesives, etc.)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la qualitat, els diàmetres, etc., han de ser els adequats per al tub, i no han de fer disminuir les característiques prò
pies del conjunt de la instal·lació 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
La mateixa normativa que s’apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin.

____________________________________________________________________________

BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
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BG2 -

TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES

BG21 - TUBS RÍGIDS NO METÀL·LICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG212710.
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 ú s 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
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 instalaciones eléctricas. 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 de 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 posta en 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:
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Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.

____________________________________________________________________________

BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BG3 -

CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA

BG31 - CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG312320.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal·lacions en general, per a serveis fixes, amb conductor
de coure, de tensió assignada 0,6/1kV i de tipus unipolar, bipolar, tripolar, tetrapolar, tripolar amb neutre i pentapolar.
S’han considerat els tipus de cables següents:
- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de
policlorur de vinil (PVC) de designació UNE RV 0,6/1 kV.
- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de
material lliure d’halògens a base de poliolefina, de baixa emissió de gasos tòxics i corrosius, de designació UNE RZ1–K (AS)
0,6/1 kV.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, 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.
Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir les normes UNE 21-011 i UNE 21-022.
La coberta no ha de tenir variacions en el gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. Ha de ser resistent a l'abrasió.
Ha de quedar ajustada i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys a l'aïllament.
La forma exterior dels cables multipolars (reunits sota una coberta única) ha de ser raonablement cilíndrica.
L’aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície.
Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor.
Els colors vàlids per a l'aïllament són (UNE 21089-1):
- Cables unipolars:
- Com a conductor de fase: Marró, negre o gris
- Com a conductor neutre: Blau
- Com a conductor de terra: Llistat de groc i verd
- Cables bipolars: Blau i marró
- Cables tripolars:
- Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, Neutre: Blau, Terra: Llistat de groc i verd
- Cables sense conductor de terra: Fase: Negre, marró i gris
- Cables tetrapolars:
- Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, negre i gris, Terra: Llistat de groc i verd
- Cables sense conductor de terra: Fase: Marró, negre i gris, Neutre: Blau
- Cables pentapolars: Fase: Marró, negre i gris, Neutre: Blau, Terra: Llistat de groc i verd
Gruix de l'aïllant del conductor (UNE HD-603 (1)):
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Secció (mm2) │1,5-16│25-35│ 50 │70-95│ 120 │ 150 │ 185 │ 240 │ 300 │
│─────────────│──────│─────│────│─────│─────│─────│─────│─────│─────│
│Gruix (mm)
│ 0,7 │ 0,9 │1,0 │ 1,1 │ 1,2 │ 1,4 │ 1,6 │ 1,7 │ 1,8 │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Gruix de la coberta: Ha de complir les especificacions de la norma UNE-HD 603-1
Temperatura de l'aïllament en servei normal: <= 90°C
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Temperatura de l'aïllament en curtcircuit (5 s màx): <= 250°C
Tensió màxima admissible (c.a.):
- Entre conductors aïllats: <= 1 kV
- Entre conductors aïllats i terra: <= 0,6 kV
Toleràncies:
- Gruix de l'aïllament (UNE_HD 603): >= valor especificat – (0,1 mm + 10% del valor especificat)
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV:
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1.
La coberta ha de ser de policlorur de vinil (PVC) del tipus DMV-18 segons UNE HD-603-1.
Ha de ser de color negre i ha de portar impresa una franja longitudinal de color per a la identificació de la secció dels
conductors de fase.
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV:
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1.
La coberta ha de se d’ una mescla de material termoplàstic, sense halògens, del tipus Z1, i ha de complir les especificacions de
la norma UNE 21123-4.
Ha de ser de color verd i ha de portar impresa una franja longitudinal de color per a la identificació de la secció dels conductors
de fase.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En bobines.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
UNE-HD 603-1:2003 Cables de distribución de tensión asignada 0,6/1kV.
* UNE 21011-2:1974 Alambres de cobre recocido de sección recta circular. Características
* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables
UNE-EN 50334:2001 Marcado por inscripción para la identificación de los conductores aislados de los cables eléctricos.
* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables
UNE 21022:1982 Conductores de cables aislados.
* UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables.
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV:
UNE 21123-2:1999 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 2: Cables con aislamiento de
polietileno reticulado y cubierta de policloruro de vinilo.
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV:
UNE 21123-4:2004 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 4: Cables con aislamiento de
polietileno reticulado y cubierta de poliolefina.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
La coberta ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Tipus de conductor
- Secció nominal
- Les dues últimes xifres de l'any de fabricació.
- Distància entre el final d'una marca i el principi de la següent <= 30 cm.
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol· licitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i protocols de proves.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar l’adequació dels conductors als requisits dels projecte
- Control final d’identificació
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- Realització i emissió d’informe amb resultats dels assaigs realitzats d’ acord al que s’especifica en la taula d’assaigs i de
quantificació dels mateixos.
- Assaigs:
A la relació següent s’especifiquen els controls a efectuar a la recepció de conductors de coure o alumini i les normes
aplicables en cada cas:
- Rigidesa dielèctrica (REBT)
- Resistència d’aïllament (REBT)
- Resistència elèctrica dels conductors (UNE 20003 / UNE 21022/1M)
- Control dimensional (Documentació del fabricant)
- Extinció de flama (UNE-EN 50266)
- Densitat de fums UNE-EN 50268 / UNE 21123)
- Despreniment d'halògens (UNE-EN 50267-2-1 / UNE 21123 / UNE 2110022)
A la següent taula s’especifica el nombre de controls a efectuar. Els assaigs especificats (*) seran exigibles segons criteri de la
DF quan les exigències del lloc ho determini i les característiques dels conductors corresponguin a l’assaig especificat.
- Rigidesa dielèctrica: 100% (exigit al fabricant)
- Resistència d’aïllament: 100% (exigit al fabricant)
- Resistència elèctrica: 100% (exigit al fabricant)
- Extinció de flama: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció)
- Densitat de fums: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció)
- Despreniment d’halògens: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció)
Per tipus s’entén aquells conductors amb característiques iguals.
Els assaigs exigits a recepció podran ésser els realitzats pel fabricant sempre que hi hagi una supervisió per part de la DF o
empresa especialitzada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Per a la realització dels assaigs, s’escollirà aleatòriament una bovina del lot d’entrega, a excepció dels assaigs de rutina que es
realitzaran a totes les bobines.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Es realitzarà un control extensiu de la partida objecte de control, i segons criteri de la DF, podrà ésser acceptada o rebutjada
tota o part del material que la composa.

____________________________________________________________________________

BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BG4 -

APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT

BG41 - INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG415A99J1KD.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Interruptor automàtic magnetotèrmic unipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 1 pol protegit , bipolar amb 2 pols protegits,
tripolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb tres pols protegits i protecció parcial del neutre i
tetrapolar amb 4 pols protegits.
S'han considerat els tipus següents:
- Per a control de potència (ICP)
- Per a protecció de línies elèctriques d'alimentació a receptors (PIA)
- Interruptors automàtics magnetotèrmics de caixa emmotllada
- Interruptors automàtics magnetotèrmics de bastidor obert
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
L'envoltant ha de ser aïllant i incombustible.
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ú s normal siguin segures i sense perill per a
l'usuari i el seu entorn.
El sistema de connexió ha de ser l’indicat pel fabricant.
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Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida de cada fase o neutre.
ICP:
Ha de complir les especificacions de la norma UNE 20-317.
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i desmunatge sobre un per fil normalitzat.
Han de portar marcades les dades següents:
- La denominació ICP-M
- La intensitat nominal, en ampers (A)
- La tensió nominal, en volts (V)
- El símbol normalment acceptat per al corrent altern
- El poder de tall nominal, en ampers
- El nom del fabricant o la marca de fabrica
- La referència del tipus del fabricant
- Referència reglamentària justificativa del tipus d’aparell
- Número d’ordre de fabricació
La indicació del poder de tall ha de consistir en el seu valor, expresat en ampers, sense el sí mbol A i situat a l’interior d’un
rectangle.
La intensitat nominal ha de col·locar-se en xifres seguides del símbol d’amper (A).
Per a indicar la tensió nominal es poden fer servir únicament xifres.
El símbol del corrent altern ha de col·locar-se immediatament després de la indicació de tensió nominal.
Les indicacions d’intensitat nominal i del nom del fabricant o de la marca de fàbrica han de figurar a la part frontal de
l’interruptor.
Quan sigui necessari diferenciar els borns d’alimentació i els de sortida, els primers han de marcar-se mitjançant fletxes que
tinguin la punta dirigida cap a l’interior de l’interruptor i els altres mitjançant fletxes que tinguin la punta dirigida cap a l’exterior
de l’ interruptor.
Els interruptors han d’estar proveïts d’un esquema de connexions si no és evident la seva connexió correcte. En l’esquema de
connexions, els borns s’han de designar amb els símbols corresponents.
Les marques i indicacions han de ser indelebles, fàcilment llegibles i no han d’estar sobre cargols, volanderes o altres p arts no
fixes de l’interruptor.
PIA:
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i desmunatge sobre un per fil normalitzat.
Han de complir les especificacions d’alguna o algunes de les normes següents:
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60898
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60898 i UNE-EN 60947-2
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2
Els interruptors que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 60898 han de portar marcades les indicacions
següents:
- El nom del fabricant o la seva marca comercial
- Designació del tipus, número de catàleg o un altre número d’identificació
- Tensió assignada seguit del símbol normalment acceptat per al corrent altern
- El corrent assignat sense el símbol d’amper (A) precedit del símbol de la característica de dispar instantània
- La freqüència assignada si l’interruptor està previst per a una sola freqüència, en hertz (Hz)
- El poder de tall assignat en ampers, dintre d’un rectangle, sense indicació del símbol de les unitats
- L’esquema de connexió a menys que el mode de connexió sigui evident
- La temperatura ambient de referència si és diferent de 30ºC
- Classes de limitació d’energia, si s’aplica
La designació del corrent assignat sense el símbol d’amper (A) precedit del símbol de la característica de dispar instantània ha
de ser visible quan l’interruptor està instal·lat.
Les altres indicacions poden situar-se en el dors o en els laterals de l’interruptor.
L’esquema elèctric pot situar-se a l’interior de qualsevol envoltant que s’hagi de retirar per a la connexió dels cables
d’alimentació. No pot estar sobre una etiqueta adhesiva enganxada a l’interruptor.
Les marques i indicacions han de ser indelebles, fàcilment llegibles i no han d’estar sobre cargols, volanderes o altres parts no
fixes de l’interruptor.
Els interruptors que compleixen la norma UNE-EN 60947-2 han de portar marcades sobre el propi interruptor o be sobre una o
vàries plaques de característiques fixades al mateix les indicacions següents:
Sobre el cos de l’interruptor i en lloc visible quan l’interruptor està instal·lat:
- Intensitat assignada en ampers (A)
- Capacitat per al seccionament, si es el cas, amb el símbol normalitzat
- Indicació de la posició d’obertura i la de tancament
Sobre el cos de l’interruptor i en lloc no necessàriament visible quan l’interruptor està instal·lat:
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- Nom del fabricant o marca de fàbrica
- Designació del tipus o del número de sèrie
- Referència a aquesta norma
- Categoria d’ús
- Tensió o tensions assignades d’ús, en volts (V)
- Valor de la freqüència assignada i/o indicació del corrent continu amb el símbol normalment acceptat
- Poder assignat de tall de servei en curtcircuit, en kiloampers (kA)
- Poder assignat de tal últim, en kiloampers (kA)
- Intensitat assignada de curta durada admissible i curta durada corresponent per a la categoria d’ús B
- Borns d’entrada i de sortida a menys que la seva connexió sigui indiferent
- Borns del pol neutre, si procedeix, per la lletra N
- Born de terra de protecció, si procedeix, marcat amb el símbol normalitzat
- Temperatura de referència per als disparadors tèrmics no compensats, si és diferent de 30ºC
La resta d’indicacions poden estar marcades sobre el cos del interruptor en lloc no necessàriament visibles o be han
d’especificar-se en els catàlegs o manuals del fabricant.
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA:
Han d’estar constituïts per una carcassa-suport de material aï llant emmotllat que formi part integrant de l’interruptor automàtic.
Han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2.
El marcat ha de ser l’esmentat a l’apartat anterior, pel que fa referència als interruptors tipus PIA fabricats exclusivament
segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2.
Els interruptors de caixa emmotllada preparats per anar muntats sobre perfils normalitzats han de portar un sistema de fixació
per pressió que permeti el muntatge i desmuntatge sobre el perfil.
INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE BASTIDOR OBERT:
Han d’estar construïts per un bastidor de planxa d’acer galvanitzat on han d’ anar muntats l’interruptor i els accessoris.
Han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2.
El marcat ha de ser l’esmentat a l’apartat anterior, pel que fa referència als interruptors tipus PIA fabricats exclusivament
segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
El fabricant ha de lliurar la documentació necessària per a la correcta instal·lació de l’interruptor.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
ICP:
UNE 20317:1988 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5 a 63 A.
UNE 20317/1M:1993 Interruptores automáticos magnetotérmicos para control de potencia de 1,5 A a 63 A.
PIA:
UNE-EN 60898:1992 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra
sobreintensidades.
UNE-EN 60898/A1:1993 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra
sobreintensidades.
UNE-EN 60898/A1:1993 ERR Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra
sobreintensidades.
UNE-EN 60947-1:2005 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-1:2008 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-2:2007 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. (IEC 60947-2:2006)
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA:
UNE-EN 60947-1:2005 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-1:2008 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-2:2007 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. (IEC 60947-2:2006)
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INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE BASTIDOR OBERT:
UNE-EN 60947-1:2005 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-1:2008 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-2:2007 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. (IEC 60947-2:2006)
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la documentació amb els materials rebuts i verificar
l’adequació als requisits exigits.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar que la Intensitat Nominal s’adequa a l’intensitat del circuit.
- Realització i emissió d’ informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les adequades.
Quan les discrepàncies siguin d’un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o rebutjat tot o part del material.
OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la documentació amb els equips i verificar l’adequació
als requisits del projecte.
- Generació d’esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la construcció
- Control de la documentació tècnica subministrada
- Control d’identificació del material i lloc d’emplaçament
- Realització i emissió d’informe amb resultats dels assaigs realitzats, d’acord amb el que s’especifica a la taula d’assaigs i de
quantificació dels mateixos.
- Assaigs a efectuar a fàbrica i normes aplicables:
- Resistència d’aïllament segons R.E.B.T
- Rigidesa dielèctrica segons R.E.B.T
- Comprovació de proteccions (Accionaments manual i elèctric) segons UNE-EN 61008-1. Interruptors automà tics
diferencials R.E.B.T.
- Dispar de magnetotèrmics (Per sobre intensitat) segons plec de prescripcions tècniques documentació fabricant
- Continuïtat de la posta a terra segons UNE-EN-60439-2. Conjunts d’aparamenta BT
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Per quadres generals es realitzaran els assaigs a tot els circuits i proteccions.
Per subquadres el contractista realitzarà els assaigs a tots els circuits i proteccions, a excepció de l’assaig de dispar de
magnetotè rmics per sobre intensitats segons corbes de dispar. Aquest assaig es realitzarà per mostreig a interruptors de
diferent intensitat Nominal. L’empresa de control de qualitat verificarà els assaigs fets pel fabricant d’un quadre per tipus
diferent o segons criteri DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I
SUBQUADRES:
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.

____________________________________________________________________________

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.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Part proporcional d'accessoris per a tubs, canals o safates, de tipus plàstiques o metàl·liques.
Pàgina: 142

Rehabilitació puntual Pavelló Poliesportiu Municipal, (Vilobí d'Onyar)

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
BGW4 - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A APARELLS DE PROTECCIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BGW41000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics o diferencials, tallacircuits, caixes seccionadores, interruptors
manuals i protectors de sobretensions.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser adequats per a aparells de protecció 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 necessàris per al muntatge d'un aparell de protecció.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________
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BH - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
BH6 -

MATERIALS PER A ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ

BH61 - LLUMS D'EMERGÈNCIA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BH61RC9A.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Llums d'emergència i senyalització adossables amb làmpades incorporades, de dues hores d'autonomia, com a màxim.
S'han de considerar els tipus de làmpades següents:
- Incandescència
- Fluorescència
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'incorporar acumuladors de Ni-Cd estancs, dispositius elèctrics de càrrega i maniobra, limitador de descàrrega,
portalàmpades i regleta de connexions.
El xassís ha de portar orificis per a la fixació mitjançant visos, i forats o semiencunyats per a les entrades de conductors
elèctrics.
Tots els materials aïllants protectors contra xocs elèctrics i que mantenen les parts actives a la posició prevista, han de ser
autoextingibles.
No han de tenir un escalfament perillós per al medi circumdant.
Ha d'incorporar un dispositiu de desconnexió preparat per a comandament a distància.
Els balasts han de ser resistents a la humitat, la calor i la corrosió.
En condicions de fallada, no han d'emetre flames ni gasos inflamables.
Els encebadors han de ser resistents a la humitat i als xocs elèctrics, a la calor i al foc.
Han de complir les condicions de rigidesa elèctrica, torsió i resistència mecànica.
Les bateries han d'anar protegides contra descàrregues excessives.
Han de poguer funcionar a una temperatura màxima de 70°C durant 1 h.
Potència nominal:
┌─────────────────────────────────────────────┐
│Tipus
│Incandescència │Fluorescència │
│──────────────│───────────────│──────────────│
│Flux (lumens) │ de 120 a 175 │ de 175 a 300 │
│Potència (W) │
<= 12
│
<= 8
│
└─────────────────────────────────────────────┘
Tensió nominal d'alimentació: 230 V
Freqüència: 50 Hz
Superfície il·luminada (m2):
┌─────────────────────────────────────────────┐
│Tipus
│Incandescència │Fluorescència │
│──────────────│───────────────│──────────────│
│Flux (lúmens) │ de 120 a 175 │ de 175 a 300 │
│S (m2)
│
>= 28
│
>= 60
│
└─────────────────────────────────────────────┘
Autonomia (després de 24 h de càrrega a la tensió nominal d'alimentació), (UNE 20 062): >= 1 h
Grau mínim de protecció de l'envoltant (UNE 20324): IP-223
Aïllament (REBT): Classe II A
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
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
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
UNE 72550:1985 Alumbrado de emergencia. Clasificación y definiciones.
UNE 20062:1993 Aparatos autónomos para el alumbrado de emergencia con lámparas de incandescencia. Prescripciones de
funcionamiento.
UNE 72551:1985 Alumbrado (de emergencia) de evacuación. Actuación.
UNE 72552:1985 Alumbrado (de emergencia) de seguridad. Actuación.
UNE 72553:1985 Alumbrado (de emergencia) de continuidad. Actuación.
UNE-EN 60968:1993 Lámparas con balasto propio para servicios generales de iluminación. Requisitos de seguridad. (Versión
oficial EN 60968:1990)
UNE-EN 60155:1996 Arrancadores de encendido para lámparas fluorescentes (cebadores).
UNE-EN 60928:1997 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos electrónicos alimentados en corriente alterna para lámparas
fluorescentes tubulares. Prescripciones generales de seguridad.
UNE-EN 60924:1994 Balastos electrónicos alimentados en corriente continua para lámparas fluorescentes tubulares.
Prescripciones generales y de seguridad (versión oficial EN 60925: 1991).
UNE 20062:1993 Aparatos autónomos para el alumbrado de emergencia con lámparas de incandescencia. Prescripciones de
funcionamiento.
UNE 20392:1993 Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia con lámparas de fluorescencia. Prescripciones de
funcionamiento.
FLUORESCÈNCIA:
UNE 20392:1993 Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia con lámparas de fluorescencia. Prescripciones de
funcionamiento.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Cada llum ha de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Tensió nominal d'alimentació
- Grau de protecció
- Número de model o referència tipus
- Potència nominal
- Duració funcionament
Els fluorescents han d'anar marcats segons la UNE_EN 60-968:
- Marca d'origen
- Tensió nominal
- Potència nominal
- Freqüència nominal
Els cebadors han d'anar marcats segons l'UNE_EN 60-155:
- Nom del fabricant
- Referència
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar a l fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control de recepció i identificació dels materials
- Verificació de les característiques de les lluminàries
- Verificació dels equips auxiliars
- Verificar sistema de manteniment i conservació
- Realització i emissió d’ informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’assajaran 3 unitats per cada mil o fracció de mil equips d’igual característiques, excepte que DF estipuli quantitats superiors.
En el cas que existeixi un sistema d’aprofitament de llum natural es comprovarà la correcta regulació de cadascuna de les
llumeneres.
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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BH - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
BH6 -

MATERIALS PER A ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ

BH6C - PROJECTORS D'EMERGÈNCIA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BH6C5471.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Projectors d’emergència amb làmpades d’incandescència o de fluorescència i d’1 hora d’autonomia com a mínim, amb base i
carcassa d’ABS i amb 2 o 4 focus muntats sobre ròtules orientables, per a muntar superficialment.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un aspecte exterior uniforme i sense defectes.
No ha de tenir cantells afilats o arestes vives que puguin, durant la instal·lació, ú s normal o manteniment, suposar uns risc per
als usuaris o pels elements de la instal·lació que l’envolten.
Ha de tenir la resistència mecànica suficient i ha d’estar construï t de manera que pugui suportar, sense precaucions especials,
les condicions d’ús, muntatge i manteniment.
Ha d'incorporar acumuladors de Ni-Cd estancs, dispositius elèctrics de càrrega, maniobra i protecció, limitador de descàrrega,
làmpades i portalà mpades, indicador de càrrega de les bateries visible des de l’exterior i regleta de connexions.
Els focus s’han de poder orientar lliurement, dintre dels angles limitats per la ròtula.
Els dispositius de suport i fixació han de ser mecànics i regulables.
Els borns de connexió han d'estar marcats o numerats.
Tots els materials aïllants protectors contra xocs elèctrics i que mantenen les parts actives a la posició prevista, han de ser
autoextingibles.
La lluminària ha d’estar dissenyada i construïda de manera que un cop instal·lada i cablejada per a un ús normal, així com en
les operacions normals de manteniment, les parts elè ctricament actives siguin inaccessibles.
Tots els components de l’equip elèctric han de ser resistents a la humitat, la calor i la corrosió. Han de ser compatibles entre sí,
i compatibles amb el tipus i potència de la làmpada o làmpades que admet la lluminària.
En cas de fallada, cap component de l’equip elèctric, ha d'emetre flames ni gasos inflamables.
Els passos de cables per l’interior de la lluminària han de ser llisos, exempts d’arestes vives, aspreses, rebaves i anàlegs, que
puguin provocar l’abrasió de la coberta o de l’aïllament del cablejat.
No hi poden haver cargols amb punta o d’altres elements similars que penetrin a dintre dels passos de cables.
El cablejat intern ha d’estar fet amb conductors del tipus, qualitat i secció adequats, de manera que pugui suportar la potència
d’entrada en ús normal.
L’aïllament ha de ser d’un material capaç de suportar la tensió i la temperatura màxima a la que pugui estar sotmès, sense que
afecti a la seguretat i mentre que estigui correctament instal·lat i connectat a la xarxa d’alimentació.
Han d’estar fetes totes les connexions internes, i únicament hi ha d’haver accessibles els borns de connexió a la xarxa.
Els conductors h an de seguir el codi de colors normalitzats, es a dir, el conductor neutre ha de ser de color blau clar, i els
conductors de fase poden ser de color marró, gris o negre.
Han de complir les condicions de rigidesa elèctrica, torsió i resistència mecànica.
Les bateries han d'anar protegides contra descàrregues excessives.
Han de poguer funcionar a una temperatura màxima de 70°C durant 1 h.
Tensió nominal d'alimentació (transformador): 230 V
Freqüència: 50 Hz
Autonomia (després de 24 h de càrrega a la tensió nominal d'alimentació), (UNE 20062): >= 1 h
Grau mínim de protecció (UNE 20324): IP-423
Aïllament (REBT): Classe II
Les lluminàries per a enllumenat d’emergència han d’estar classificades i marcades de la segü ent manera, d’acord amb la
seva construcció.
Una única designació, indicant el tipus, el mode de funcionament, els dispositius incorporats i la durada assignada de la
lluminària han d’aparèixer clarament sobre la mateixa.
La designació consisteix en un rectangle, dividit en tres o quatre celes alineades, cadascuna de les quals conté una o més
posicions. D’acord amb la construcció, una posició serà ocupada per una lletra, una xifra o un punt si no hi ha cap indicació
que donar.
La primera cela (una única posició) ha de tenir la informació del tipus:
- X: Aparell autònom
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- Z: Aparell alimentat per font central
La segona cela (una única posició) ha de tenir la informació del funcionament:
- 0: No permanent
- 1: Permanent
- 2: Combinat no permanent
- 3: Combinat permanent
- 4: Compost no permanent
- 5: Compost permanent
- 6: Satèl·lit
La tercera cela (amb quatre posicions) te informació sobre els dispositius. Ha de completar-se de manera adequada en el
moment de la instal·lació:
- A: Dispositiu de verificació incorporat
- B: Amb posada en estat de repòs a distància
- C: Amb posada en estat de neutralització
- D: Lluminàries per a zones d’alt risc
La quarta cela (amb tres posicions) te informació sobre la durada mínima de l’estat de funcionament d’emergència expressada
en minuts:
- *10: 10 min
- *60: 1 h
- 120: 2 h
- 180: 3 h
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
UNE 72550:1985 Alumbrado de emergencia. Clasificación y definiciones.
UNE 72551:1985 Alumbrado (de emergencia) de evacuación. Actuación.
UNE 72552:1985 Alumbrado (de emergencia) de seguridad. Actuación.
UNE 72553:1985 Alumbrado (de emergencia) de continuidad. Actuación.
* UNE-EN 60598-1:2001 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.
* UNE-EN 60598-2-22:1999 Luminarias. Parte 2-22: Requisitos particulares. Luminaria para alumbrado de emergencia.
LLUMINÀRIA AMB TUBS FLUORESCENTS:
* UNE 20392:1993 Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia con lámparas de fluorescencia. Prescripciones de
funcionamiento.
* UNE-EN 60924:1994 Balastos electrónicos alimentados en corriente continua para lámparas fluorescentes tubulares.
Prescripciones generales y de seguridad (versión oficial EN 60925: 1991).
* UNE-EN 60925:1994 Balastos electrónicos alimentados en corriente continua para lámparas fluorescentes tubulares. Sección
uno-Prescripciones de funcionamiento (versión oficial EN 60925: 1991).
LLUMINÀRIES AMB LÀMPADES D’INCANDESCÈNCIA:
* UNE 20062:1993 Aparatos autónomos para el alumbrado de emergencia con lámparas de incandescencia. Prescripciones de
funcionamiento.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
A l'embalatge hi han de constar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Tensió nominal d'alimentació
- Número de model o referència tipus
- Potència nominal
El fabricant ha de subministrar la documentació tècnica amb les característiques del llum i les instruccions de muntatge.
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
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- Sol·licitar a l fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control de recepció i identificació dels materials
- Verificació de les característiques de les lluminàries
- Verificació dels equips auxiliars
- Verificar sistema de manteniment i conservació
- Realització i emissió d’ informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’assajaran 3 unitats per cada mil o fracció de mil equips d’igual característiques, excepte que DF estipuli quantitats superiors.
En el cas que existeixi un sistema d’aprofitament de llum natural es comprovarà la correcta regulació de cadascuna de les
llumeneres.
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.

____________________________________________________________________________

BM - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT
BM1 -

MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ D'INCENDIS I GASOS

BM11 - DETECTORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BM111120,BM11L130.
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 la alarma. Si el detector pot presentar també indicació visual d’altres co
ndicions, 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.
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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 restableixi la 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 la alarma. Si el detector pot presentar també indicació visual d’altres co
ndicions, 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 elè ctriques, 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
Pàgina: 149

Rehabilitació puntual Pavelló Poliesportiu Municipal, (Vilobí d'Onyar)

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: Empaquetats 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 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 d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’ avaluació de
conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a seguretat contra incendis:
- Sistema 1: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Conformitat CE
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)
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- 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 tè
cniques 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 mí nim, 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.
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 la 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’emplaç ament
- 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)
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- 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.

____________________________________________________________________________

BM - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT
BM1 -

MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ D'INCENDIS I GASOS

BM12 - CENTRALS DE DETECCIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BM121400.
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:
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- 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
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 la 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’emplaç ament
- 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:
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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.

____________________________________________________________________________

BM - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT
BM1 -

MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ D'INCENDIS I GASOS

BM13 - DISPOSITIUS D'ALARMA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BM131222,BM132121.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Sirenes electròniques per a instal·lacions fixes de protecció contra incendis.
S'han considerat els tipus següents:
- Dispositius acústics del tipus A segons EN 54-3 (muntatge interior)
- Dispositius acústics del tipus B segons EN 54-3 (muntatge exterior)
S'han considerat els complements següents:
- Amb senyal lluminós
- Sense senyal lluminós
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
Ha d’estar format per una envoltant de protecció, amb la forma adequada per a propagar el so, que allotjarà en el seu interior
els components necessaris per a la correcta configuració de l’aparell, el sistema de generació del senyal acústic i òptic, si és el
cas, l’espai per a les connexions elèctriques, i el sistema de fixació.
Han d’estar dissenyats i construïts d’acord amb les especificacions de la norma EN 54-3. Disposaran de mitjans per a limitar
l’accés a les parts desmuntables o al dispositiu complert i per a fer ajustos del mode de funcionament, per exemple: necessitat
de fer servir eines especials, ús de codis d’accés, cargols ocults, precintes, etc.
El grau de protecció proporcionat per l’envoltant (codi IP) ha de complir:
- Per als dispositius tipus A: Codi IP21C com a mínim, segons EN 60529 (UNE 20324)
- Per als dispositius tipus B: Codi IP33C com a mínim, segons EN 60529 (UNE 20324)
Els dispositius acústics que a més emeten un senyal lluminòs, han d'incorporar l'òptica del senyal lluminós a la cara frontal i la
làmpada corresponent a l'interior.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetades, 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
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra
Incendios.
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.
UNE-EN 54-3:2001 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 3: Dispositivos de alarma de incendios. Dispositivos
acústicos.
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UNE-EN 54-3/A1:2002 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 3: Dispositivos de alarma de incendios. Dispositivos
acústicos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’ avaluació de
conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a seguretat contra incendis:
- Sistema 1: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Conformitat CE
Cada dispositiu acústic d’alarma d’incendis ha d’anar marcat de forma clara e indeleble amb la segü ent informació:
- La nomenclatura dels terminals
- Les tensions nominals d’alimentació, i tipus de corrent d’alimentació (alterna o contínua)
- La intensitat i consum de potència
- Una marca o codi que permeti al fabricant identificar, com a mínim, la data o lot i lloc de fabricació, així com el número de la
versió del software contingut en el dispositiu.
- 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
Si es fan servir símbols o abreviatures poc corrents, s’haurà de donar una explicació a la documentació subministrada amb el
dispositiu.
No es necessari que la informació sigui llegible quan el dispositiu està instal·lat i llest per al seu ús, però haurà de ser visible
durant la instal·lació i haurà de ser accessible durant el manteniment
No s’hauran de marcar elements fàcilment desmuntables, com ara cargols o volanderes.
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
- 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 les normes EN 54-3
- Descripció del producte de construcció
- La categoria de l’entorn (A o B)
- La designació del tipus/model del producte
- Les dades requerides segons l'apartat 4.6.2 de la norma EN 54-3:
- El(s) interval(s) de tensió d’alimentació
- Les gammes de freqüència d’alimentació
- Per a tots els modes de funcionament, el nivell acústic ponderat mínim, en dB
- La freqüència acústica principal
- Codi IP segons la norma EN 60529
- Qualsevol altre informació necessària per a la seva correcta instal·lació, funcionament i manteniment
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 la 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’emplaç ament
- 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:
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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.

____________________________________________________________________________

BM - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT
BM1 -

MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ D'INCENDIS I GASOS

BM14 - POLSADORS D'ALARMA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BM141102.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Polsadors manuals d’alarma per a ús en instal·lacions de detecció i alarma d’incendis, per a muntar superficialment o encastar.
S’han considerat els tipus de polsadors següents:
- Polsadors d’accionament directe (tipus A), per trencament d’un element fràgil
- Polsadors d’accionament directe (tipus A), per canvi de posició d’un element fràgil (rearmables)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Han de tenir un aspecte uniforme i sense defectes superficials.
Estarà fabricat segons les especificacions de la norma UNE-EN 54-11, que haurà de complir.
L’element fràgil ha d’ estar dissenyat de manera que no es produeixin lesions a l’usuari quan s’accioni.
La superfície de la cara visible ha de ser de color vermell, exceptuant la cara d’accionament, els símbols i textes de la cara
frontal i l’accés de l’eina especial (si n’hi ha) així com els orificis d’entrada de cables i els cargols.
A la cara posterior de la caixa hi ha d'haver els forats per a la seva fixació.
A l'interior hi ha d'haver el sistema de connexió elèctrica.
Intensitat admisible: <= 80 mA
Grau de protecció de l'envoltant (UNE 20-354): IP-40X
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats 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 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.
UNE-EN 54-11:2001 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 11: Pulsadores manuales de alarma.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
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Cada polsador ha d’ anar marcat de manera clara e indeleble amb la següent informació:
- Referència a la norma EN 54-11
- El nom o marca comercial del fabricant
- Definició del model (tipus A o tipus B)
- La categoria ambiental (interior/exterior, característiques especials de l’entorn)
- Designació dels terminals e connexió
- Altres marques o codis, amb les que el fabricant pugui identificar, com a mí nim, la data o lot i lloc de fabricació, i el número de
la versió de software continguda en el polsador, si és el cas
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 polsador, i haurà de ser accessible durant el manteniment.
No s'han de marcar elements fàcilment enretirables coma 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 la 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’emplaç ament
- 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.

____________________________________________________________________________

BM - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT
BM3 -

EXTINTORS

BM31 - EXTINTORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BM312611,BM313411.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Aparell autónom que conté un agent extintor que pot esser projectat i dirigit sobre un foc per l’acció d’una pressió interna. Son
extintors manuals els que han estat dissenyats per a utilitzar-se a ma o transportat, i que en condicions de funcionament te una
massa menor o igual a 20 kg.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El fabricant, o l’importador en el seu cas, han de garantir que l’ extintor correspon a un tipus registrat davant l’Administració i
que disposa d’un certificat estes per un organisme de control facultat per a l’aplicació del Reglament d’Aparells a Pressió, que
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acrediti que l’ extintor correspon plenament al del projecte presentat per a registrar el tipus.
Ha de portar una placa oficial, fixada de forma permanent, on s’ha de gravar:
- Indicació de l’administració que fa el control
- La pressió de disseny (pressió màxima de servei)
- El nombre de registre de l’aparell
- La data de la primera prova i la marca de qui la realitzà
- Els espais lliures per a proves successives
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Per unitats, en funda de plàstic.
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 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra
Incendios.
Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento
Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de presión y se modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, que
aprobó el Reglamento de Aparatos a Presión.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El cos de l’extintor ha de portar una etiqueta amb les dades següents:
- Nom o raó social del fabricant o importador que ha registrat el tipus al que correspon l’extintor
- Temperatura màxima i mínima de servei
- Productes continguts i quantitat dels mateixos
- Eficàcia per a extintors portàtils d’acord amb la norma UNE 23-110
- Tipus de focs per als que no pot utilitzar-se l’extintor
- Instruccions d’utilització
- Data i contrasenya corresponents al registre de tipus
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 la empresa instal·ladora/mantenidora, certificat final conforme la instal·lació s’ha executat segons normatives
d’aplicació.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control de l’emmagatzematge d’extintors en obra fins a la seva col·locació.
- Control final d’identificació de material i lloc d’emplaç ament
- Comprovar que els extintors compleixen els requisits especificats en projecte, s’ha de verificar:
- Aprovació de tipus per la Direcció General d’Indústries siderometal·lúrgiques i la placa de timbre de la Delegació o els
Serveis Territorials Autònoms d’Indústria.
- Dades placa de disseny :
- Pressió màxima de servei (disseny)
- nº placa
- Data 1a Prova i successives
- Dades etiqueta de característiques:
- Nom del fabricant importador
- Temperatura màxima i mínima de servei
- Productes continguts i quantitat d’equips
- Eficàcia de l’extintor (Norma UNE 23110)
- Tipus de foc amb el que no es pot utilitzar
- Instruccions funcionament
- Realització d’ informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’ha de realitzar el control de tots els extintors que es rebin a obra.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Pàgina: 158

Rehabilitació puntual Pavelló Poliesportiu Municipal, (Vilobí d'Onyar)

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.

____________________________________________________________________________

BM - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT
BMD -

MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT ANTI INTRUSIÓ

BMD6 - CONDUCTORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BMD6U010.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conductors blindats i apantallats.
Mànega de cable blindat multifilar amb pantalla d'alumini en rotlles de 100 m per a circuits de detecció i alarma.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La pantalla ha de ser trenada en malla electrostàtica tancada sobre el conjunt de conductors.
Els conductors han de ser de colors diferents per a la seva identificació.
Els conductors han de complir les condicions definides en els seus plecs de condicions respectius segons la seva composició.
Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir les normes UNE 21-011 i UNE 21-014.
Ha d'estar protegit contra interferències.
Han de portar un dispositiu antisabotatge.
Capacitat: 90 pF/m
Recobriment pantalla: >= 75%
Temperatura de servei: 0 - 60°C
Tensió de servei: 250 V
Tensió de prova: 1000 V

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En rotlles de 100 m.
L'aïllament del conductor ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Tipus de cable
- Secció nominal
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponent a retalls, així com l'excés previst per a les conexions.
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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BM - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT
BMY -

PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BMY12000,BMY13000,BMY14000,BMY31000,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
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-

ELEMENTOS AUXILIARES

D0 - ELEMENTOS AUXILIARES BÁSICOS
D07 - MORTEROS Y PASTAS
D070 - MORTEROS SIN ADITIVOS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
D0701641.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tipus de ciment:
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A
- Ciments de ram de paleta MC
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi la exigència de blancor
Morters per a fàbriques:
- Resistència a compressió: <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada: >= M1
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada: >= M5
- Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2): >= M5
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ
Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter.
No s'han de mesclar morters de composició diferent.
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum necessari elaborat a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico
de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.
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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4-

ELEMENTOS COMPLEJOS DE REHABILITACIÓN-RESTAURACIÓN

44 - ESTRUCTURAS
44M -

APUNTALAMIENTOS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Estintolament de forat de pas en paret de fàbrica de maons, amb col·locació de perfils d’acer estructurals per a fer la llinda, i
els brancals si es el cas, i enderroc de la paret amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. La
unitat d’obra inclou les operacions necessàries d’apuntalament de l’estructura, amb dos pe rfils passants a ran de sostre,
col·locats perpendicularment a la paret i uns puntals amb estructura en gelosia triangular per suportar-los.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Llinda amb un o dos perfils laminats d’acer, recolzats en daus de formigó
- Llinda amb un o dos perfils laminats d’acer recolzats en pilars d’acer
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació del pla de recolzament dels apuntalaments
- Perforació de la paret a ran de sostre per a passar els perfils d’apuntalament
- Muntatge i col·locació dels elements de l'apuntalament
- Col·locació dels dispositius de subjecció i arriostrament
- Falcat i tesat dels puntals
- Perforació de la paret per a encastar els perfils d’acer
- Encofrat i formigonament dels daus de recolzament (si es el cas)
- Col·locació dels perfils verticals (si es el cas)
- Col·locació dels perfils horitzontals (en dos fases si son 2 perfils)
- Ataconat dels perfils
- Enderroc de la paret a la zona de pas
- Repàs i reconstrucció dels brancals si es el cas
- Recollida de la runa i càrrega al camió o contenidor i transport a l’abocador
- Desmuntatge i retirada dels apuntalaments i de tot el material auxiliar, un cop la peça estructural estigui en disposició de
suportar els esforços
- Reconstrucció dels forats dels apuntalaments
CONDICIONS GENERALS:
Els perfils han d’estar col·locats a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades per la DF.
Les llindes i les traves han de quedar horitzontals.
La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada.
Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves dimensions, tipus d'acer i perfils s'han
de correspondre amb les indicacions de la DT.
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 reb lir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a disposar cargols provisionals de
muntatge.
La llinda ha d’ estar en contacte en tota la seva llargària amb la paret.
Si el recolzament de la llinda es fa sobre daus de formigó:
- Carregament del perfil: >= 15 cm
- Gruix dels daus de formigó: <= 20 cm
Toleràncies d'execució:
- Llargà ria de l'element:
- D'1 m, com a màxim: ± 2 mm
- D'1 a 3 m: ± 3 mm
- Aplomat (D=cantell): <= D/250
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
APUNTALAMENT:
Els elements que formen l'apuntalament i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a suportar, sense
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assentaments ni deformacions perjudicials les accions estàtiques i dinàmiques a les que es veuran sotmesos.
L'apuntalament ha de repartir de manera uniforme la pressió sobre la superfície de l'element apuntalat.
En cap cas s'han de produir desplaçaments dels elements apuntalats per un excés de pressió.
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desmuntatge fà cil, que s'ha de fer sense cops ni sotragades.
Abans de començ ar a fer treballar l'apuntalament, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit.
El nombre de puntals de suport de l'apuntalament i la seva separació depèn de la càrrega total de l'element. Han d'anar
degudament travats en tots dos sentits.
Cap element d'obra podrà ser desapuntalat sense l'autorització de la DF.
ENDERROC:
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.).
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molè sties o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
En 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.
DAU DE FORMIGÓ:
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.
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.
Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'han de reparar de seguida, prèvia aprovació de la DF.
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.
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada.
La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C.
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del formigó.
No pot transcórrer mé s d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui
convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de mantenir humides les superfícies del formigó.
ESTRUCTURA D’ACER:
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.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat realment executada 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
____________________________________________________________________________

4D - INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ
4DN -

INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ DE FUMS I VENTILACIÓ ESTÀTICA
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4DNZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A EVACUACIÓ DE FUMS I VENTILACIÓ ESTÀTICA
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Reixa de ventilació de morter de ciment col·locada amb morter.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig
- Enderroc del parament amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió
- Col·locació de la reixa
- Repàs dels junts i neteja del parament
CONDICIONS GENERALS:
La reixa ha de ser estable, plana, aplomada i resis tent als impactes horitzontals.
La manera de col·locar-la ha d'eliminar la possibilitat que pugui arribar a ser sotmesa a cap tensió estructural.
Els junts han de ser plens i sense rebaves.
Gruix dels junts: 1 cm
Toleràncies d'execució:
- Aplomat: ± 3 mm/m
- Horitzontalitat: ± 2 mm/m
- Gruix dels junts: ± 2 mm
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.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________
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E-

ELEMENTOS UNITARIOS DE EDIFICACIÓN

E2 - DERRIBOS, MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y GESTIÓN DE RESIDUOS
E2R -

GESTIÓN DE RESIDUOS

E2R4 - CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE EXCAVACIÓN A INSTALACIÓN AUTORIZADA DE GESTIÓN DE
RESIDUOS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o demolició o material d’excavació.
S’han considerat les operacions següents:
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d’excavació o residu de construcció o demolició
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS:
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material.
El contenidor ha d’estar adaptat al material que ha de transportar.
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la maquinària que
s'utilitzi.
TRANSPORT A OBRA:
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la mateixa obra o entre
dues obres.
Les àrees d’abocada han de ser les que defineixi el “Pla de Gestió de Residus de la Construcció i Enderrocs” de la 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.
TERRES:
Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
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- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%
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.
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida
por el amianto.
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de
la construcció.
____________________________________________________________________________

E2 - DERRIBOS, MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y GESTIÓN DE RESIDUOS
E2R -

GESTIÓN DE RESIDUOS

E2RA - DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIO AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E2RA7LP0.
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.
En el cas en que la partida així o especifiqui, s’inclou el cànon d’ abocament del residu a dipòsit controlat segons el que
determina la Llei 8/2008.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessàri a 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
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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.
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida
por el amianto.
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de
la construcció.
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.

____________________________________________________________________________

E4 - ESTRUCTURES
E44 - ESTRUCTURES D'ACER

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E442F037,E442FATH.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació d'elements estructurals amb perfils normalitzats d'acer, utilitzats directament o formant peces compostes.
S'han considerat els elements següents:
- Pilars
- Elements d'ancoratge
- Bigues
- Biguetes
- Llindes
- Traves
- Encavallades
- Corretges
- Elements auxiliars (elements d'encastament, de recolzament i rigiditzadors)
S'han considerat els tipus de perfils següents:
- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR,
S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2
- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o planxa, d'acer S275JR, S275J0, S275J2,
S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2
- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, segons UNEEN 10210-1
- Perfils forad ats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN
10219-1
- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons UNE-EN 10025-2
S'han considerat els acabats superficials següents:
- Pintat amb una capa d'emprimació antioxidant
- Galvanitzat
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Col·locació amb soldadura
- Col·locació amb cargols
- Col·locació sobre obres de fàbrica o de formigó, recolzats o encastats
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
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- Preparació de la zona de treball
- Replanteig i marcat dels eixos
- Col·locació i fixació provisional de la peça
- Aplomat i nivellació definitius
- Execució de les unions, en el seu cas
- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells
CONDICIONS GENERALS:
Els materials utilitzats han de tenir la qualitat establerta a la DT. No s’han de fer modificacions sense autorització de la DF
encara que suposin un increment de les característiques mecàniques.
La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades per la DF.
La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada.
Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves dimensions, tipus d'acer i perfils s'han
de correspondre amb les indicacions de la DT.
Cada component de l’estructura ha de dur una marca d’identificació que ha de ser visible desprès del muntatge. Aquesta
marca no ha d’estar feta amb entalladura cisellada .
La marca d’identificació ha d’indicar l’orientació de muntatge del component estructural quan aquesta no es dedueixi clarament
de la seva forma.
Els elements de fixació, i les xapes, plaques petites i accessoris de muntatge han d’anar embalats i identificats adequadament.
L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecció de pintura antioxidant, excepte si està galvanitzat.
Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que dificultin el contacte amb l'element
que s'han d'unir.
Si el perfil està galvanitzat, la col·locació de l'element no ha de produir desperfectes en el recobriment del zenc.
L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament.
No es permet reb lir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a disposar cargols provisionals de
muntatge.
Toleràncies d'execució:
- En obres d’edificació: Límits establerts als apartats 11.1 i 11.2 del DB-SE A
- En obres d’enginyeria civil: Límits establerts a l’article 640.12 del PG3
PILARS:
Si la base del pilar ha de quedar embeguda dins de formigó no és necessari que es pinti, es suficient que estigui neta de pols,
oli, greixos i pellofa de laminació.
L’espai entre la placa de recolzament del pilar i els fonaments s’ha de reblir amb beurada de ciment, beurades especials o
formigó fi.
Abans del rebliment, l’espai situat sota la placa de recolzament d’acer, ha d’estar net de líquids, gel, residus i de qualsevol
material contaminant.
La quantitat de beurada utilitzada ha de ser suficient per a que aquest espai quedi completament reblert.
Segons el gruix a reblir les beurades han de ser dels següents tipus:
- Gruixos nominals inferiors a 25 mm: barreja de ciment pòrtland i aigua
- Gruixos nominals entre 25 i 50 mm: morter fluït de ciment pòrtland de dosificació no inferior a 1:1
- Gruixos nominals superiors a 50 mm: morter sec de ciment pòrtland de dosificació no inferior a 1:2 o formigó fi
Les beurades especials han de ser de baixa retracció i s’han d’utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant.
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS:
S’utilitzaran cargols normalitzats amb característiques mecàniques d’acord amb la UNE-EN ISO 898-1.
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals d’injecció s’han d’utilitzar seguint les
instruccions del seu fabricant i han de complir els requisits addicionals que els siguin d’aplicació.
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i pandeig local de les xapes, i ha de
facilitar el muntatge i les inspeccions.
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm.
La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s’utilitzin com a calibrats.
Després del collat l’espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la superfície de recolzament de la
femella i la part no roscada de l’espiga ha d’haver, com a mínim:
- En cargols pretesats: 4 filets complerts més la sortida de la rosca
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes.
En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d’estar situada per sota del cap del cargol.
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar volanderes. Si s’utilitzen han d’anar sota el
cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el xamfrà ha d’ estar situat en direcció al cap del cargol.
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d’anar col·locades de la forma següent:
- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella
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- Cargols 8.8: sota de l’element que gira
Toleràncies d'execució:
- Franquícia màxima entre superfícies adjacents:
- Si s’utilitzen cargols no pretesats: 2 mm
- Si s’utilitzen cargols pretesats: 1 mm
- Diàmetre dels forats:
- En obres d’edificació: Límits establerts a l’apartat 11.1 del DB-SE A
- En obres d’enginyeria civil: Límits establerts als apartats 640.5.1.3 i 640.5.1.4 del PG3
- Posició dels forats:
- En obres d’edificació: Límits establerts a l’apartat 11.1 del DB-SE A
- En obres d’enginyeria civil: Límits establerts al apartat 640.5.1.1 del PG3
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:
El material d’aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de soldadura.
Les característiques mecàniques del material d’aportació han de ser superiors a les del material base.
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del material d’aportació ha de ser
equivalent a la del material base.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El constructor ha d'elaborar els plà nols de taller i un programa de muntatge que han de ser aprovats per la DF abans d'iniciar
els treballs en obra.
Qualsevol modificació durant els treballs ha d’aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment en els plà nols de taller.
Els components estructurals s’han de manipular evitant que es produeixin deformacions permanents i procurant que els
desperfectes superficials siguin mínims. Han d’anar protegits en els punts de subjecció.
Tot subconjunt estructural que durant les operacions de càrrega, transport, emmagatzematge i muntatge experimenti
desperfectes, s’ha de reparar fins que sigui conforme.
Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu que després d'arreglar-los
afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda.
Els components de l’estructura s’han d’emmagatzemar apilats sobre el terreny sense estar en contacte amb el terra i de forma
que no es produeixi acumulació d’aigua.
El muntatge de l’estructura s’ha de fer d’acord amb el programa de muntatge i garantint la seguretat estructural en tot moment.
Durant les operacions de muntatge, l’estructura ha de resistir, en condicions de seguretat, les càrregues provisionals de
muntatge i els efectes de les càrregues de vent.
Les traves i encastaments o subjeccions provisionals s’han de mantenir en la seva posició fins que l’avanç del muntatge
permeti que puguin ser retirats de forma segura.
Les unions per a peces provisionals necessàries per al muntatge s’han de fer de forma que no debilitin l’estructura ni
disminueixin la seva capacitat de servei.
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda pels sistemes de muntatge utilitzats.
Els dispositius d’ancoratge provisionals s’han d’assegurar per a evitar que s’afluixin de forma involuntària.
Durant el procé s de muntatge, el constructor ha de garantir que ninguna part de l’estructura estigui deformada o
sobrecarregada permanentment per l’apilament de materials estructurals o per càrregues provisionals de muntatge.
Un cop muntada una part de l’estructura, s’ha d’alinear al més aviat possible i immediatament després completar el
cargolament.
No s’han de fer unions permanents fins que una part suficient de l’estructura no estigui ben alineada, anivellada, aplomada i
unida provisionalment de manera que no es produeixin desplaç aments durant el muntatge o l’alineació posterior de la resta de
l’estructura.
La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller.
Els desperfectes que les operacions de magatzematge i manipulació ocasionin en l’acabat superficial de l’estructura s’han de
reparar amb procediments adequats.
Per a la reparació de superfícies galvanitzades s’han d’utilitzar productes de pintura adequats aplicats sobre àrees que agafin,
com a mínim, 10 mm de galvanització intacta.
Le s parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge han de rebre el tractament de protecció després de la
inspecció i acceptació de la DF i abans del muntatge.
Les estructures amb planxes i peces primes conformades en fred s’executaran considerant els requisits addicionals de la UNEENV 1090-2.
Les estructures amb acers d’alt límit elàstic s’executaran considerant els requisits addicionals de la UNE-ENV 1090-3.
Les estructures amb gelosia de secció foradada s’executaran tenint en compte els requisits addicionals de la UNE-ENV 10904.
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COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS:
Els forats per als cargols s’han de fer amb perforadora mecànica. S’admet un altre procediment sempre que proporcioni un
acabat equivalent.
Es permet l’execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits establerts a l’apartat 10.2.3 del DB-SE
A en obres d’edificació o els establerts a l’apartat 640.5.1.1 del PG3 en obres d’enginyeria civil.
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues o més peces.
Els forats allargats s’han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o punxonatge de dos forats i posterior
oxitall.
Despré s de perforar les peces i abans d’unir-les s’han d’eliminar les rebaves.
Els cargols i les femelles no s’han de soldar.
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les peces armades i el contacte
íntim de les peces d'unió.
Les femelles s’ han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després del muntatge.
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s’ha de collar fins arribar al “collat a tocar”
sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest procés s’ha de fer progressivament començant pels cargols situats al
centre. Si és necessari s’han de fer cicles addicionals de collat .
Abans de començ ar el pretesat, els cargols pretesats d’un grup s’han de collar d’acord amb el que s’ha indicat per als cargols
sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s’han de fer cicles addicionals de collat.
S’han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats fins al pretesat mínim, s’afluixin.
El collat dels cargols pretesats s’ha de fer seguint un dels procediments següents:
- Mètode de control del parell torsor
- Mètode del gir de femella
- Mètode de l’indicador directe de tensió
Les superfí cies que han de transmetre esforços per fricció s’han de netejar d’olis amb netejadors químics. Després de la
preparació i fins l’ armat i cargolat s’han de protegir amb cobertes impermeables.
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s’ha de tractar fins que no s’hagi inspeccionat
la unió.
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són:
- Metàl·lic per arc amb elèctrode recobert (per arc manual)
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa
- Per arc submergit amb fil/filferro
- Per arc submergit amb rodó/elèctrode nu
- Per arc amb gas inert
- Per arc amb gas actiu
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert
- Per arc d’espàrrecs
Les soldadures s’han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la neu.
A l’ obra i a disposició del personal encarregat de soldar hi ha d’haver un pla de soldatge, que ha d’incloure, com a mínim, els
detalls de les unions, les dimensions i els tipus de soldadura, l’ ordre a seguir, les especificacions del procés i les mesures per a
evitar l’esquinçament laminar.
Les soldadures s’ han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons la UNE-EN 287-1.
La coordinació de les tasques de soldadura s’ha de fer per soldadors qualificats i amb experiència amb el tipus d’operació que
supervisen.
Abans de començar a soldar s’ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades al procé s de soldadura i que
estan lliures de fissures.
Totes les superfícies a soldar s’han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament la qualitat de la soldadura
o perjudicar el procés de soldatge. S’han de mantenir seques i lliures de condensacions.
Els components a soldar han d’estar correctament col·locats i fixos en la seva posició mitjançant dispositius adequats o
soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar siguin accessibles i visibles per al soldador. No s’han d’introduir
soldadures addicionals.
El muntatge de l’estructura s’ha de fer de manera que les dimensions finals dels components estructurals estiguin dintre de les
toleràncies establertes.
Els dispositius provisionals utilitzats per al muntatge de l’estructura, s’han de retirar sense fer malbé les peces.
Les soldadures provisionals s’han d’executar seguint les especificacions generals. S’han d’eliminar totes les soldadures de
punteig que no s’incorporin a les soldadures finals.
Quan el tipus de material de l’acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un enduriment de la zona tèrmicament afectada
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s’ha de considerar la utilització del precalentament. Aquest s’ha d’ estendre 75 mm en cada component del metall base.
No s’ha d’ accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà d'una picola i d'un raspall.
L’execució dels diferents tipus de soldadures s’ha de fer d’acord amb els requisits establerts a l’apartat 10.3.4 del DB-SE A per
a obres d’edificació o d’acord amb l’article 640.5.2 del PG3 per a obres d’enginyeria civil.
No s’han d’utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys de 150 mm de la zona a soldar.
Les soldadures i el metall base adjacent no s’han de pintar sense haver eliminat prèviament l’escòria.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
BIGUES, BIGUETES, CORRETGES, ENCAVALLADES, LLINDES, PILARS, TRAVES, ELEMENTS D’ANCORATGE,
ELEMENTS AUXILIARS:
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.
Aquest criteri inclou les pè rdues de material corresponents a retalls.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
OBRES D’EDIFICACIÓ:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico
de Acero DB-SE-A
* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para edificación.
OBRES D’ENGINYERIA CIVIL:
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)
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:
- Es demanarà al taller de fabricació la certificació d’ haver realitzat l’adequat control dimensional dels perfils i altres elements
utilitzats en la construcció de les peces d’estructura.
- En perfils conformats i buits, control dimensional del subministra del taller. Sobre un 10% de les peces rebudes de taller, es
farà una mesura de la longitud i de la fletxa.
- Recepció i aprovació del pla de muntatge del contractista.
- Control geomètric de l’element acabat. Mesura del desplom i fletxa d’un 10% dels elements verticals i d’un 10% de les bigues.
Així mateix sobre un 10% dels elements estructurals muntats en obra, es farà una mesura de les dimensions principals.
UNIONS SOLDADES:
- A l’obra i a disposició del personal encarregat de soldar hi ha d’haver un pla de soldatge, que ha d’incloure , com a mínim, els
detalls de les unions, les dimensions i els tipus de soldadura, l’ordre a seguir, les especificacions del procés i les mesures per a
evitar l’esquinçament laminar.
- Examen de la qualificació dels soldadors que intervinguin:
- Els soldadors tenen que estar certificats per un organisme acreditat y qualificar-se d’acord amb la norma UNE-EN 287-1
- Cada tipus de soldadura necessita una qualificació especifica de soldador
- Inspecció del equips de soldatge. Recepció dels corresponents certificats d’homologació:
- Els components a soldar tenen que estar correctament col·locats i fixes mitjançant dispositius adequats o soldadures de
punteig, però no mitjanç ant soldadures addicionals, i tenen que ser accessibles per el soldador.
- Es comprovarà que les dimensions finals estan dins de les toleràncies admissibles.
- Inspecció visual de les superfícies d’acer que s’han de soldar:
- Les superfícies i vores tenen que ser els apropiats pel procés que s’utilitzi i estar lliures de fissures, entalladures, materials
que afecten al procé s o qualitat de les soldadures i humitat.
CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’han de fe r segons les indicacions de la DF.
La mesura de les longituds es farà amb regla o cinta metàl·lica, d’exactitud no menor de 0,1 mm en cada metre, i no menor
que 0,1 per mil en longituds majors.
La mesura de les fletxes de les barres es realitzarà per comparació entre la directriu del perfil i la línia recta definida entre les
seccions extremes materialitzada amb un filferro tesat.
UNIONS SOLDADES:
La DF determinarà les soldadures que han de ser objecte d’anàlisi.
Els percentatges indicats poden ser variats, segons criteris de la DF, en funció dels resultats de la inspecció visual realitzada i
dels anàlisis anteriors.
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
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- El taller de fabricació ha de disposar d’un control dimensional adequat.
- Quan es sobrepassi alguna de les tolerà ncies especificades en algun control, es corregirà la implantació en obra. A més a
més, s’augmentarà el control, en l’apartat incomplet, fins a un 20% d’ unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran les
oportunes correccions i/o rebuigs i es farà el control sobre el 100 % de les unitats amb les oportunes actuacions segons el
resultat.
UNIONS SOLDADES:
- Tots els soldadors que intervinguin en algun moment en la preparació o construcció de l’estructura, han de tenir el
corresponent certificat d’homologació personal.
- Els procediments de soldadura utilitzats en les diverses fases de l’obra, han de tenir els corresponents certificats
d’homologació.
- La qualificació dels defectes observats en les inspeccions visuals i en les realitzades per mètodes no destructius, es farà
d’acord amb les especificacions fixades al Plec de Condicions Particulars de l’obra.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la unitat acabada.
- En l’estructura acabada han de realit zar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en projecte i/o ordenades per DF
conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.
UNIONS SOLDADES:
- Inspecció visual de totes les unions soldades realitzades a l’ obra (UNE EN 13018 i UNE 14044) , i d’un 50% de les
realitzades a taller, amb observació de:
- Característiques geomètriques.
- Presència d’escòria.
- Defectes visibles.
- En l’estructura 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.
- Examen no destructiu d’un 10% de les soldadures realitzades, mitjanç ant una de les següents tècniques:
- radiografies (UNE-EN 1435)
- líquids penetrants (UNE-EN 571-1)
- ultrasons (UNE-EN 1714)
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’han de fe r segons les indicacions 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.
UNIONS SOLDADES:
No s’acceptaran soldadures que no compleixin amb les especificacions.
No s’acceptaran unions soldades que no compleixin amb els assaigs no destructius.

____________________________________________________________________________

E4 - ESTRUCTURES
E4D -

MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRATS I COL·LOCACIO D'ALLEUGERIMENTS

E4D2 - MUNTATGE I DESMUNTAGE D'ENCOFRATS PER A MURS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E4D2D123.
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
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- 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 de la cintra on han de quedar reflectits com a mínim:
- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat
- Plànols executius de la cintra i els seus components
- Plec de prescripcions tècniques de la cintra i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs, grapes, etc..
S’ha de disposar d’un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge de la cintra 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'utilit zar 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 las pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica
- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i forjats
- Manteniment geomètric dels panells, motllos 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.
Les cintres s’estabilitzaran en les dues direccions per que l’apuntalament resisteixi els esforços horitzontals produïts durant
l’execució dels forjats, poguent-se fer servir 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 cintra 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 peç a, 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'experiè ncia 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
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.
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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 pel 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 descintrat 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.
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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 descintrat no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la resistència necessària per suportar amb seguretat i
sense excesives deformacions els esforços als que estarà sotmés 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 necessà ria 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 forjats 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 de la cintra 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, així com la recollida, neteja i acondicionament dels elements utilitzats.
La superfí cie 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 perí metre 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)

____________________________________________________________________________

E5 - COBERTES
E5Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES
E5Z3 - ENTRAMATS I ENLLATATS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació d'enllatat de perfils de fusta de pi col·locats separats entre sí una distància de 10 a 50 cm, per a suport d'un tauler o
d'una cobertura.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
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- Sobre solera de formigó collades amb morter
- Sobre solera de formigó fixades mecànicament a tacs de fusta embeguts en el formigó.
- Sobre envanets collades amb morter
- Sobre corretges fixades mecànicament
- Sobre tauler o fusta fixades mecànicament
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:
Col·locats amb morter:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig de les peces
- Col·locació de les peces amb morter
Col·locats amb fixacions mecàniques:
- Replanteig de les peces
- Clavat de les peces al suport
Col·locats amb fixacions mecàniques sobre solera de formigó:
- Replanteig i fixació dels tacs en el suport, abans d'abocar el formigó de la solera
- Replanteig de les peces
- Clavat de les peces als tacs
CONDICIONS GENERALS:
Les llates s'han de col·locar amb la cara major recolzada sobre el suport.
Han de quedar alineades i paral·leles entre elles.
Toleràncies d'execució:
- Junts entre llates: ± 5 mm
COL·LOCACIÓ DE LES LLATES SOBRE SOLERA AMB MORTER:
A les cares laterals han de portar claus d'acer galvanitzat de 30 mm de llarg, per a facilitar l'adherència del morter.
Hi ha d'haver morter en els dos costats de la llata, de manera que els claus quedin totalment recoberts pel morter.
El morter ha d'omplir l'espai entre la llata i el suport.
Penetració del clau: >= 15 mm
Separació entre claus: <= 20 cm
COL·LOCACIÓ DE LES LLATES SOBRE ENVANETS DE SOSTREMORT AMB MORTER:
La llata ha d'anar encastada dins d'un queixal en l'envanet, d'una fondària igual a la meitat de l'alçària de la llata, com a mínim,
que ha de quedar reblert de morter.
COL·LOCACIÓ SOBRE CORRETGES O CABIRONS AMB FIXACIONS MECÀNIQUES:
Les llates han d'anar fixades amb claus d'acer galvanitzat.
Les fixacions han de quedar sobre l'element de suport.
S'han de col·locar alineades a tocar i recolzades sobre tres cabirons, com a mínim.
Els junts entre llates han d'estar sobre l'eix dels elements de suport i alternats.
Junts entre llates: 1 cm
Separació entre fixacions: <= 50 cm
COL·LOCACIÓ AMB FIXACIONS MECÀNIQUES SOBRE TAULER:
Les llates han d'anar fixades amb claus d'acer galvanitzat.
Penetració del clau: >= 15 mm
Separació entre claus: <= 20 cm
COL·LOCACIÓ AMB FIXACIONS MECÀNIQUES SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ:
Els tacs de suport han de quedar embeguts en el formigó, amb la superfície superior enrasada amb la de la solera.
Les llates han d'anar fixades amb claus d'acer galvanitzat.
Les fixacions han de quedar sobre l'element de suport.
Els junts entre llates han d'estar sobre l'eix dels elements de suport i alternats.
Junts entre llates: 1 cm
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.
En els elements col·locats amb morter, si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans.
En la col·locació dels tacs embeguts en formigó, aquests s'han de lligar per a que mantinguin la seva posició durant el procés
de formigonament.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfí cie corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________

E6 - TANCAMENTS I DIVISÒRIES
E65 - TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT
E652 - ENVANS DE GUIX LAMINAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E652SHAA,E652LATH.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació d’envans de plaques de guix laminat, amb perfileria de planxa d’ acer galvanitzat amb muntants de diferents seccions
i aplacat amb plaques de guix laminat fixades mecànicament.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig dels perfils de l'entramat
- Col·locació i fixació dels perfils al parament
- Col·locació banda acústica
- Preparació de l’aïllament (retalls, etc.) i col·locació, en el seu cas
- Replanteig dels perfils
- Col·locació aplomat o anivellat i fixació dels perfils
- Col·locació d’aïllament tèrmic, si és el cas
- Preparació de les plaques (talls, forats, etc.)
- Replanteig de l'especejament en el parament
- Fixació de les plaques als perfils
- Segellat dels junts
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls, etc
CONDICIONS GENERALS:
El conjunt de l'aplacat ha de ser estable i indeformable a les accions previstes (vent, etc) . Ha de formar una superfície plana i
contínua que ha de quedar al nivell previst.
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades ni defectes apreciables en les làmines de paper.
Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar segellats degudament amb màstic per a
junts.
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF. En qualsevol cas no quedaran tire s de
menys de 40cm.
Quan la placa no arribi a cobrir tota l'alçària, s'han de col·locar alternades, per tal d'evitar la continuïtat dels junts horitzontals.
Els junts han de coincidir sempre amb elements portants.
El conjunt ha de quedar aplomat i ben ancorat al suport.
Les plaques han d'estar alineades en la direcció vertical i en la direcció horitzontal.
El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc.
El conjunt acabat ha de tenir un color uniforme.
Ha de tenir un aspecte uniforme, aplomat i sense defectes.
En aplacats a dues cares, els junts verticals d'ambdós costats no han de coincidir en el mateix muntant.
Ajust entre les plaques: <= 2 mm
Distància entre cargols del mateix muntant: 25 cm
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Distància dels cargols a les vores de les plaques: 15 mm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig parcial: ± 2 mm
- Replanteig total: ± 2 mm
- Planor: ± 5 mm/2 m
- Aplomat: ± 5 mm/3 m
- Ajust entre plaques: ± 1 mm
- Distància dels cargols a les vores de les plaques: ± 5 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Per a iniciar-ne l'execució cal que la coberta i el tancament de l'edifici s'ha gin acabat, inclosa la fusteria dels buits d'obra que
quedin en l'àmbit d'actuació.
Per a l'execució de les cantonades i acords de paraments, els perfils de terra i sostre s'han de tallar perpendicularment a la
seva directriu per resoldre l'acord per testa, comptant però, amb els gruixos de les plaques que hagin de passar.
Queden expressament proscrites les trobades a biaix de cartabó en el muntatge de la perfileria.
La manipulació de les plaques (talls, forats per a instal·lacions, etc.) s'ha de fer abans de fixar-les al suport.
Els cargols han d'entrar perpendicularment al pla de la placa, i la penetració del cap ha de ser la correcta.
L’ordre d’execució de les feines ha de ser l’indicat en el primer apartat, on s’enumeren les operacions incloses a la unitat
d’obra.
Després d’ executar cadascuna de les operacions del muntatge de l’envà, i abans de fer una operació que oculti el resultat
d’aquesta, s’ha de permetre a la DF doni la conformitat de les tasques realitzades.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de
forats de mé s de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.
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 visual del material abans de la seva col·locació , rebutjant les peces que presentin danys deguts al transport.
- Replanteig inicial
- Inspecció visual del procediment d’execució, amb especial atenció a la col·locació de l’entramat metàl·lic.
- Comprovació de la geometria del parament vertical
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessà ries per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes,
elements i sistemes constructius.
- 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 faç ana pel mètode de ruixament directe UNE-EN 13051.
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.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d’execució.
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E6 - TANCAMENTS I DIVISÒRIES
E65 - TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT
E65A - ENTRAMATS METÀL·LICS PER A DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Muntatge d'entramat de perfils d'acer galvanitzat subjecte a l'estructura de l'edifici amb fixacions mecàniques, per a suport de
plaques de cartó-guix.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig dels perfils
- Col·locació, aplomat o anivellat i fixació dels perfils
CONDICIONS GENERALS:
El conjunt de l'entramat ha de ser estable i indeformable.
Ha de definir un pla vertical paral·lel al de la divisòria acabada, tot i comptant amb el gruix de les plaques que ha de suportar.
Ha de quedar encerclat per perfils fixats amb tacs i visos al terra, sostre i paraments dels quals arrenqui la divisòria.
Els muntants han d'anar encaixats a pressió en el perfil del terra i en el del sostre.
Només han de quedar fixats amb visos els muntants dels punts singulars (acords amb altres paraments, buits de pas, etc).
La longitud dels muntants ha de ser entre 8 i 10 mm més curta que l'alçària lliure que han de cobrir.
La modulació dels muntants no ha de variar en els buits de pas, i s'ha de mantenir sobre el dintell. El buit s'ha d'encerclar amb
els muntants necessaris i reforçar-lo amb escaires de 20 cm collats als muntants a nivell del terra i de l'acord amb el dintell.
Cal preveure de reforçar l'entramat amb elements metàl·lics o bé de fusta, en aquells punts que hagin de suportar elements
pesats fixats a la divisòria (radiadors, llibreries, etc.).
Distància entre les fixacions al parament: <= 60 cm
Distància de les fixacions extremes d'un perfil al parament més proper: 5 cm
Toleràncies d'execució:
- Distància entre les fixacions al parament: + 5 mm
- Distància entre les fixacions extremes d'un perfil al parament: ± 10 mm
- Replanteig: ± 2 mm
- Aplomat: ± 5 mm/3 m
Ha de tenir un aspecte uniforme, aplomat i sense defectes.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Per a l'execució de les cantonades i acords de paraments, els perfils de terra i sostre s'han de tallar perpendicularment a la
seva directriu per resoldre l'acord per testa, comptant però, amb els gruixos de les plaques que hagin de passar.
Queden expressament proscrites les trobades a biaix de cartabó en el muntatge de la perfileria.
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%
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de
forats de mé s de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.
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 visual del material abans de la seva col·locació , rebutjant les peces que presentin danys deguts al transport.
- Replanteig inicial
- Inspecció visual del procediment d’execució, amb especial atenció a la col·locació de l’entramat metàl·lic.
- Comprovació de la geometria del parament vertical
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CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessà ries per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes,
elements i sistemes constructius.
- 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 faç ana pel mètode de ruixament directe UNE-EN 13051.
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.
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

E7C9 - AÏLLAMENTS AMB FELTRES I PLAQUES DE LLANA DE ROCA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E7C9R8M4.
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.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Amb adhesiu
- Amb morter adhesiu
- Amb morter per a arrebossats
- Fixades mecànicament
- Sense adherir
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Aïllament amb plaques, feltres i làmines:
- Preparació de l'element (retalls, etc.)
- Neteja i preparació del suport
- Col·locació de l'element
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.
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
PLAQUES COL·LOCADES AMB MORTER PER A ARREBOSSATS:
El morter ha de cobrir tota la superfície que ha de rebre les plaques.
En les encontres entre els paraments i els sostres, el revestiment de morter ha de cavalcar una banda de 10 cm, com a mínim,
sobre el sostre.
Gruix de la capa de morter: >= 5 mm
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
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 necessà ries 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.
PLAQUES COL·LOCADES AMB ADHESIU, OXIASFALT, EMULSIÓ BITUMINOSA O PASTA DE GUIX:
El suport ha d'estar lliure de matèries estranyes (pols, greixos, olis, etc.).
El grau d'humitat del suport ha d'estar dins dels límits especificats pel fabricant.
PLAQUES COL·LOCADES AMB MORTER PER A ARREBOSSATS:
El suport ha de tenir una superfície uniforme, sense defectes significatius (peces amb escostonaments, peces trencades, forats,
rebaves, etc.), que puguin perjudicar l’adherència del morter.
Si el suport es d’obra de fàbrica, la fondària del junt no ha de ser superior a 5 mm.
En temps calorós o amb vent, si la superfície del suport es absorbent, cal humitejar la superfície per tal que no absorbeixi
l’aigua del morter.
Les plaques s’han de col·locar amb el morter encara fresc, pressionant sobre el suport.
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.
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 plaques que presentin danys deguts al transport.
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Inspecció visual del procediment d’execució, amb especial atenció a les subjeccions, i a la alineació longitudinal i transversal
de les peces
- Inspecció visual de la unitat acabada.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la unitat acabada.
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 s’ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d’execució.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

____________________________________________________________________________

E8 - REVESTIMENTS
E83 - APLACATS
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E83Z - ELEMENTS AUXILIARS PER A APLACATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E83Z1895.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Muntatge de cantonera de planxa d'acer galvanitzat col·locada amb fixacions mecàniques.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació del suport
- Col·locació de l'element
CONDICIONS GENERALS:
La cantonera col·locada ha d'impedir l'entrada de l'aigua.
Les peces han de quedar alineades.
Els cavalcaments entre cantoneres han d'estar protegits en el sentit del recorregut de l'aigua i del vent dominant.
Separacions entre fixacions. Per ambdós costats: <= 120 cm
Cavalcaments:
- Entre cantoneres: >= 5 cm
- Entre cantonera i placa: >= 5 cm
Toleràncies d'execució:
- Aplomat entre cantoneres consecutives: ± 10 mm
- Aplomat total: ± 30 mm
- Alineació: ± 5 mm/m, ± 20 mm/total
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.
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
E844MATH,E8449300.
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
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- Taulers de partí cules aglomerades amb ciment
- Plaques amb ciment pó rtland més additius (GRC)
- Plaques de fibrociment
- 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 la estructura de l’edifici ha de ser compatible amb el material d’aquesta.
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.
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 las plaques tallades
sobre el suport perimetral ha de ser mes gran de 10 mm.
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
sub ministrador 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 caracterí stiques 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.
REGISTRE:
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 defo rmacions 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
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- 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 la 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 las 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, aï llaments 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 hum itat 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 procé s
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
qu e 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 necessà ries 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 est à 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.
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Verificació de la 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 càrre c del Contractista.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Es verificarà el nivell i la planeitat del cel ras, la alineació i la 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
E8A -

ENVERNISSATS I TRACTAMENTS AMB LASURS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E8A82CC1.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Preparació i aplicació d'un recobriment de vernís sobre superfícies de fusta mitjançant diferents capes aplicades en obra.
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 envernissar, amb aplicació, en el seu cas, de les capes de protecció necessà ries i del tipus
adequat segons la composició del vernís.
- Aplicació succesiva, amb els intervals d’assecat necessaris, de les capes de vernís.
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.
Gruix de la pel·lí cula seca del revestiment:
- 2 capes d’acabat: >= 80 micres
- 3 capes d’acabat: >= 100 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.
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Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la DF.
Quan el revestiment estigui format per mes d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament diluï da, segons les
instruccions del fabricant.
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i després de l'aplicació.
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.
La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d'altres defectes.
El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una fondària mínima de 5 mm, ha de ser inferior a un 15% per
a coníferes o fustes toves i a un 12% per a frondoses o fustes dures.
S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta de les mateixes característiques. Els nusos sans
que tenen exsudació de resina s'han de tapar amb goma laca.
Abans de l'aplicació de la 1° capa s'han de corregir i eliminar els possibles defectes amb massilla, segons les instruccions del
fabricant; passar paper de vidre en la direcció de les vetes i eliminar la pols.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ENVERNISSAT D’ESTRUCTURES O PARAMENTS:
m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.
Cal considerar el desenvolupament del perímetre.
Deducció de la superfície corresponent a obertures:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueix
- Obertures entre 1 i 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%
Aquest criteris inclouen la neteja dels elements que configuren l'obertura com és ara, bastiments que s'hagin embrutat.
ENVERNISSAT DE FINESTRES, BALCONERES O PORTES VIDRIERES:
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
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
ENVERNISSAT DE BARANA:
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
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:
- Preparació de la superfície a envernissar, amb aplicació, en el seu cas, de les capes de protecció necessà ries i del tipus
adequat segons la composició del vernís.
- Aplicació succesiva, amb els intervals d’assecat necessaris, de les capes de vernís.
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:
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrre c 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.
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.
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____________________________________________________________________________

E8 - REVESTIMENTS
E8J - CORONAMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E8J9HATH.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació del remat superior d'una paret.
S'han considerat els tipus de peces següents:
- Peça ceràmica d'acabat fi o vidrada col·locada amb morter
- Peça ceràmica d'elaboració manual col·locada amb morter
- Obra ceràmica
- Pedra natural o artificial collada amb morter
- Peça de formigó polimèric col·locada amb morter.
- Planxa metàl·lica col·locada amb fixacions mecàniques.
S'han considerat els tipus de morter següents per a la col·locació:
- Morter mixt o de ciment
- Morter adhesiu
S'han considerat els tipus de planxa següents:
- Acer galvanitzat
- Alumini
- Zinc
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig de l'aresta de coronament
- Col·locació de les peces
- Segellat dels junts
- Neteja del parament
CONDICIONS GENERALS:
A l'element acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni tacades.
Ha de tenir el color i la textura uniformes.
Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície amb la planor prevista a la DT.
Els junts entre les peces han d'estar reblerts.
Els junts han de ser estancs.
La peç a de coronament ha d’impedir que l’aigua de pluja afecti a la part de la paret que es troba immediatament a sota i
evacuar l’aigua cap a l’exterior.
En les peces amb trencaaigües o col·locades amb els cantells a escaire, aquests han de sobresortir respecte a l'acabat de la
paret.
Ha de tenir junts de dilatació necessaris per a garantir l’estabilitat de l’element, els quals ha de complir amb les especificacions
del Plec de Condicions Tècniques corresponent.
S'han de respectar els junts estructurals.
Pendent (Façanes): >= 10º
Volada del trencaaigü es: >= 2 cm
Distà ncia entre junts de dilatació:
- Pedra artificial, natural o morter de ciment: <= cada dues peces
- Ceràmica: <= 2 m
Toleràncies d'execució:
- Horitzontalitat: ± 2 mm/m
CORONAMENT DE PECES CERÀMIQUES:
Amplà ria dels junts:
- Rajola ceràmica d’acabat fi o vidriada: 3 – 6 mm
- Rajola ceràmica manual: 5-10 mm
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- Maó: 10 mm
Toleràncies d'execució:
- Amplària dels junts:
- Rajola ceràmica: ± 1 mm
- Maó: ± 2 mm
CORONAMENT DE PECES DE PEDRA O FORMIGÓ:
Els junts entre les peces han d'estar reblerts amb beurada de ciment blanc i, eventualment, colorants, si la DF no especifica
d'altres condicions.
CORONAMENT DE PLANXA:
A l'element acabat no hi ha d'haver defectes superficials, (ratlles, bonys, etc.).
Les fixacions han de ser d’un metall compatible amb el de la planxa.
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, en el cas de peces ceràmiques, superiors a 35°C
- 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 48 h abans i s'han de refer les parts
afectades.
Si la col·locació es amb morter mixt o amb ciment, les peces per col·locar han de tenir la humitat necessà ria per no absorbir
l'aigua del morter. Si la peça és hidrofugada no s’ha d’humitejar.
Si la col·locació es amb morter adhesiu, el morter s'ha de preparar i s'ha d'aplicar segons les instruccions del fabricant.
CORONAMENT AMB RAJOLA CERÀMICA D'ACABAT FI O VIDRIADA:
La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h.
Cal barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar diferències de tonalitat.
CORONAMENT DE PECES DE PEDRA O FORMIGÓ:
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.
La cara d'assentament ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del morter.
La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h.
CORONAMENT DE PLANXA:
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats i nets. Si cal s'han de repicar abans de la col·locació de les peces.
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.
S’ha d’evitar el contacte directe de la planxa de zinc amb el guix , els morters de ciment portland frescos i les fustes dures
(roure, castanyer, teca, etc.), la calç, l’acer no galvanitzat i el coure sense estanyar.
Les llates de fusta han d’estar ben seques, sense defectes aparents no han d’estar esberlade s ni han de tenir nusos
saltadissos.
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 D’ALUMINI I ZINC:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de les peces abans de la seva col·locació , rebutjant les que presentin defectes.
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Col·locació i fixació de les peces
- Segellat dels junts
- Neteja dels paraments.
CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES D’ALUMINI I ZINC:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’ INCOMPLIMENT D’ALUMINI I
ZINC:
Quan s’observin irregularitats de replanteig, s’hauran de corregir abans de completar el revestiment.
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Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL D’ALUMINI I ZINC:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d’acabat.
- En el control es seguiran els criteris indicats en l’article 7.4 de la part I del CTE.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES D’ALUMINI I ZINC:
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
D’ALUMINI I ZINC:
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.

____________________________________________________________________________

E9 - PAVIMENTS
E92 - SUBBASES
E923 - SUBBASES DE GRANULAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E9234B91.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de subbase o base per a paviment, amb tongades compactades de material granular.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Aportació de material
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada
- Allisada de la superfície de l'última tongada
CONDICIONS GENERALS:
Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, provenint d’una planta legalment
autoritzada per el tractament d’aquests residus.
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF.
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge sobre la densitat
màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501).
Toleràncies d'execució:
- Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòric
- Nivell de la superfície: ± 20 mm
- Planor: ± 10 mm/3 m

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les condicions de
qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que
excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra.
No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la precedent.
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.
El contingut òptim d'humitat s'ha de determinar a l'obra, en funció de la maquinària disponible i dels resultats dels assaigs
realitzats.
Abans d'estendre una tongada es pot homogeneïtzar i humidificar, si es considera necessari.
L'estesa s'ha de fer per capes de gruix uniforme, cal evitar la segregació o la contaminació.
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació admissible és la de la
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preparació per a col·locar la capa següent.
La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i progressant cap al centre per a cavalcarse en cada recorregut en un ample no inferior a 1/3 del de l'element compactador.
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o desguàs, murs o estructures,
no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de compactar amb els medis adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat
prevista.
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. Els defectes que es derivin
d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les indicacions de la DF.
Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades a l'apartat anterior han de ser corregides pel constructor. Caldrà
escarificar en una profunditat mínima de 15 cm, afegint o retirant el material necessari tornant a compactar i allisar.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
GRUIX SENSE ESPECIFICAR:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
CAPES DE GRUIX DEFINIT:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
CONDICIONS GENERALS:
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.
No són d'abonament els es creixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes subjacents.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________

E9 - PAVIMENTS
E93 - SOLERES I RECRESCUDES
E936 - SOLERES DE FORMIGÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E936NATH.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de solera amb formigó vibrat.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó
- Execució de junts de formigonat
- Protecció i cura del formigó fresc
CONDICIONS GENERALS:
No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats.
La superfície acabada ha d'estar reglejada.
Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos.
Ha de tenir junts transversals de retracció cada 25 m2 i la distància entre ells no ha de ser de més de 5 m. El junts han de ser
d'una fondària >= 1/3 del gruix i d'una amplària de 3 mm.
Ha de tenir junts de dilatació, a distàncies no superiors als 30 m, de tot el gruix del paviment. També s'han de deixar junts en
els acords amb d'altres elements constructius. Aquests junts han de ser d'1 cm d'amplària i han d'estar reblerts amb poliestirè
expandit.
Els junts de formigonament han de ser de tot el gruix del paviment i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb els junts de
retracció.
La resistència característica del formigó es comprovarà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE-08
Toleràncies d'execució:
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- Gruix: - 10 mm, + 15 mm
- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 5 mm/3 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.
S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions.
Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir la superfície del formigó humida.
Aquest procés ha de durar com a mínim:
- 15 dies en temps calorós i sec
- 7 dies en temps humit
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfí cie amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures,
d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08).

____________________________________________________________________________

E9 - PAVIMENTS
E9J - PELFUTS, ESTORES I ELEMENTS ESPECIALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E9JEHATH.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Revestiment de terra amb pelfut col·locat i col·locació d’elements auxiliars.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Revestiment amb pelfut
- Col·locació dels perfils perimetrals d’acer galvanitzat amb fixacions mecàniques.
S'han considerat els tipus de pelfuts següents:
- Pelfuts de coco
- Pelfuts arrissats de vinil
- Pelfuts tèxtils
- Pelfuts de cautxú amb relleu de pues
- Pelfuts de lamel·les d’alumini ensamblables amb diferents acabats
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Pelfut:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del pelfut
Pelfut de perfil d’alumini:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del perfil de remat
- Col·locació de les tires autoadhesives
- Col·locació de la resta de perfils ensamblables
Perfil perimetral:
- Neteja i preparació del suport
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- Col·locació prèvia, aplomat i anivellat
- Fixació definitiva de l'element al suport
PELFUT:
El revestiment no ha d'estar esfilagarsat, no ha de tenir taques d'adhesiu ni d'altres defectes superficials.
Ha d'estar ben assentat sobre el suport i ha de formar una superfície plana i llisa de textura uniforme.
No hi ha d'haver bosses ni ressalts entre les tires.
S'han de respectar els junts propis del suport.
Els junts entre les tires han de ser a tocar i han de seguir la mateixa direcció que la circulació principal.
Tot el pèl ha d'estar col·locat en la mateixa direcció. S'ha de seguir el criteri que a les portes la direcció del pèl vagi en sentit
contrari al d'obertura i que en els locals amb entrades de llum el pèl estigui col·locat en la direcció de la llum.
Els canvis de paviment han d'estar protegits amb tires metàl·liques fixades mecànicament al suport.
La part superior del pelfut ha de quedar al mateix pla que el paviment, en cap cas ha de sobresortir.
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 5 mm
- Planor: ± 5 mm/2 m
- Horitzontalitat: Pendent <= 0,5%
PERFIL PERIMETRAL:
El perfil col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net i sense defectes.
Ha de quedar aplomat.
Ha d'estar sòlidament fixat a l'element previst amb fixacions mecà niques.
La part superior del perfil ha de quedar al mateix pla que el paviment, en cap cas ha de sobresortir.
La unió del perfil amb el paviment ha d’ estar segellada en tot el seu perímetre.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
PELFUT:
El revestiment s'ha de col·locar quan el local estigui acabat i envidrat.
El suport ha de ser sec i net, i ha de complir les condicions de planor i nivell que s'exigeixin al revestiment acabat.
El suport ha de tenir un grau d'humitat <= 2,5%.
PERFIL PERIMETRAL:
Abans d'iniciar la seva col·locació cal que estiguin fets tots els elements que siguin necessaris per a un correcte acabat dels
acords.
El procés de col·locació no ha d’ afectar la qualitat dels materials.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
PELFUT SENSE ESPECIFICACIÓ DE MIDES I PELFUT AMB PLAQUES DE CATXÚ D’ENTRAMAT ALVEOLAR:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
PELFUT AMB ESPECIFICACIÓ DE LES MIDES:
Unitat amidada segons les especificacions de la DT.
PERFIL PERIMETRAL:
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.
Aquest criteri inclou les pè rdues de material corresponents a retalls.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________

EA - TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
EAS -

PORTES TALLAFOCS

EASA - PORTES TALLAFOCS DE FULLES BATENTS
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EASA8ATH.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació de porta tallafoc de fusta o metàl·lica, d’accionament manual o automà tic per termofusible.
S'han considerat els tipus següents:
- Portes de fulles batents
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació prèvia de que les dimensions del forat i de la porta són compatibles
- Replanteig en el forat de la situació dels elements d'ancoratge
- Fixació del bastiment, de les guies, col·locació del full i dels mecanismes d'apertura.
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar ben aplomada, a escaire i al nivell previst.
Ha d'obrir i tancar correctament.
Toleràncies d'execució:
- Anivellament: ± 1 mm
- Aplomat: <= 3 mm (enfora)
PORTES DE FULLES BATENTS:
El gir s'ha de fer en el sentit d'evacuació i de manera que l'obertura de la porta no disminueixi l'amplària real de la via
d'evacuació.
Alçària de col·locació dels mecanismes d'obertura: 1 m ( ± 50 mm )
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
En la porta de fusta, un cop retirats els elements de protecció i de travada, els forats han de quedar tapats amb massilles, tacs,
etc.
En les portes de fulles batents, l 'ajustatge de les cares de contacte entre el bastiment i les fulles i entre les dues fulles, en el
seu cas, s'ha de regular amb la posició de les frontisses de les fulles.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat 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 en caso de incendio DB-SI.
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 prèvia de que les dimensions del forat i de la porta són compatibles
- Replanteig en el forat de la situació dels elements d'ancoratge
- Fixació del bastiment, de les guies, col·locació del full i dels mecanismes d'apertura.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual i control geomètric de la unitat acabada.
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 l’ execució de la unitat.
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 càrre c del Contractista.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No hi ha condicions especificades per a l'execució de la partida.
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EA - TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
EAS -

PORTES TALLAFOCS

EASW - ACCESSORIS PER A PORTES TALLAFOCS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EASWUAT1,EASW0ATH,EASW0AT1,EASWUATH.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Accessoris per a la col·locació de portes tallafocs, completament instal·lats.
S'han considerat els tipus següents:
- Pany per a porta tallafocs
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació de la peça del pany a la porta i a la part fixa del tancament
- Ajust dels mecanismes
CONDICIONS GENERALS:
Ha de funcionar correctament i ha de tenir un accionament suau.
Ha de quedar fixat a la fulla per mitjà de cargols.
El tancador o la caixa ha de quedar alineat amb el pany.
Ha de quedar a una alçada del paviment no inferior a 95 cm ni superior a 105 cm.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'ha de col·locar sobre els forats i osques preparats a les fulles de la porta.
El muntatge s’ha de fer de manera que no es produeixi una pè rdua d’aïllament a la temperatura al voltant del pany, per aquest
motiu s’ha de fer seguint les instruccions tècniques del fabricant.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________

EB - PROTECCIONES Y SEÑALIZACIÓN
EB7 -

PROTECCIONES PARA OPERACIONES DE MANTENIMIENTO

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Sistemes anticaigudes, instal· lats de forma permanent a l’edifici, per tal de garantir que les feines de manteniment en llocs
sense proteccions col·lectives front a caigudes, es puguin dur a terme sense riscs per als treballadors.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig del traçat de la línia i dels punts d’ancoratge
- Fixació dels elements d’ancoratge
- Col·locació del cable o cables, fixats als extrems i enfilats als ancoratges intermedis, i tesat final
- Realització de les proves de càrrega i comprovació de les distàncies en cas de caiguda
CONDICIONS GENERALS:
Totes les peces que integren la línia de vida han de pertànyer a un sistema homologat, i no es poden barrejar peces de
sistemes diferents.
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La col·locació dels suports (pilars, plaques de fixació, etc) dels elements d’ancoratge i les distàncies entre suports, han de ser
els indicats a la DT.
Cal que hi hagi un rè tol amb indicació del nombre màxim de persones lligades a la línia de vida o punt d’ancoratge, al punt
d’accés a la zona que cal protegir.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La instal·lació de la lí nia de vida o d’elements d’ancoratge puntuals cal que la faci una empresa homologada pel fabricant del
sistema.
Abans de col· locar els suports s’ha de fer un replanteig del conjunt i cal verificar que no hi hagin elements de l’edifici que
puguin ser obstacles no previstos al disseny, i representin un perill en cas de caiguda.
Si cal fer modificacions al traçat de la línia o als llocs de fixació dels ancoratges, cal que es refaci el càlcul de distàncies en cas
de caiguda i dels esforços als elements d’ancoratge per verificar que son admissibles.
Si el sistema de fixació dels ancoratges ha de travessar una coberta o una impermeabilització, s’han d’utilitzar elements
auxiliars que garanteixin la estanquitat del sistema.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
PLACA AMB ANELLA, CONJUNT D’ ELEMENTS PER ALS DOS EXTREMS DE LA LÍNIA DE VIDA, ANCORATGE
INTERMEDI I COLUMNA PER A SUPORT D’ANCORATGE:
Unitat d’element realment col·locat a l’obra segons les especificacions de la DT.
CABLE PER A LÍ NIA DE VIDA HORITZONTAL:
m de llargària realment col·locat d'acord amb les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 354:2002 Equipos de protección individual contra caídas de altura. Elementos de amarre.
____________________________________________________________________________

EB - PROTECCIONES Y SEÑALIZACIÓN
EB9 -

SENYALITZACIÓ INTERIOR

EB92 - SENYALITZACIÓ INTERIOR

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EB92U200.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Plaques de senyalització interior d'edificis i caràcters numèrics per a identificació postal o altres usos, col·locats en la seva
posició definitiva amb el sistema de fixació previst.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Amb fixacions mecàniques
- Amb adhesiu
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Fixació de l'element
- Neteja
CONDICIONS GENERALS:
L'element de senyalització ha d'estar fixat al suport a la posició indicada a la DT, amb les modificacions introduïdes al replanteig
previ, aprovades per la DF.
Ha de tenir col·locats i cargolats tots els visos previstos per la seva fixació.
La cara exterior de la placa ha d'estar en un pla vertical, amb l'aresta superior horitzontal.
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El caràcter numèric ha d'estar en un pla vertical i correctament orientat.
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 5 mm
- Aplomat: ± 1 mm/15 cm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El parament on s'ha de col·locar ha d'estar totalment acabat.
PLACA DE SENYALITZACIÓ FIXADA MECÀNICAMENT:
No s'han de produir danys a la pintura ni bonys a la planxa durant la col·locació.
No s'ha de foradar la placa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents.
CARÀCTER NUMÈRIC COL·LOCAT AMB ADHESIU:
El parament on s'ha de col·locar ha d'estar net de pols i la seva superfície ha de ser llisa.
L'adhesiu utilitzat ha de ser compatible amb els materials del suport i del caràcter.
No s'ha de tacar el parament de suport amb adhesiu, ni ha de regalimar per sota del caràcter.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
PLACA O CARÀCTER NUMÈRIC:
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.
VINIL AUTOADHESIU:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________

EC - ENVIDRAMENTS
EC1 -

VIDRES PLANS

EC1G - VIDRES AÏLLANTS DE DOS VIDRES LAMINARS DE SEGURETAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EC1G4801.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Envidrat amb vidre, allotjat en galzes sobre fusta, acer, alumini o PVC o entregat directament sobre buit d’obra, o millora acú
stica de balconera substituint els vidres antics per vidre laminat.
S'han considerat els tipus següents:
- Vidre aïllant o resistent al foc
S'han considerat les formes de col·locació següents:
- Col·locació amb llistó de vidre
- Col·locació amb perfils conformats de neoprè
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Col·locació amb llistó de vidre:
- Neteja dels perfils de suport
- Aplicació d'una primera capa de màstic en el perímetre
- Col·locació de les falques de recolzament
- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment
- Aplicació d'un cordó de màstic omplint l'espai entre el vidre i el galze
- Col·locació del llistó perimetral
- Allisat del màstic i neteja final
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Col·locació amb perfils conformats de neoprè:
- Neteja dels perfils de suport
- Col·locació del perfil conformat en el perímetre de la fulla de vidre
- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar col·locat de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per contraccions, dilatacions o deformacions del
suport.
Ha de quedar ben fixat en el seu emplaçament.
No ha d'estar en contacte amb d'altres vidres, ni amb formigó o metalls.
Tots els materials utilitzats han de ser compatibles entre ells.
El conjunt ha de ser totalment estanc.
Quan el vidre és reflector, la superfície reflectora ha d'anar col·locada a l'exterior.
Si són exteriors, s'han de col·locar sobre tancaments amb orificis de drenatge.
Els vidres laminars de seguretat o antibala han d'estar col·locats de manera que la cara exposada a les agressions coincideixi
amb la indicada com a tal pel fabricant.
Fletxa del tancament: <= 1/300 l
Alçària del galze i franquícia perimetral:
- Vidre amb cambra d’aire:
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
Gruix vidre
│Semiperímetre │ Alçària │Franquícia │
│2 llunes + cambra d'aire│
vidre
│ galze │perimetral │
│
(mm)
│
(m)
│ (mm)
│ (mm) ± 0,5 │
│────────────────────────│──────────────│─────────│────────────│
│
│
<= 0,8
│ 18 ± 1,5│
3
│
│
<= 20
│
0,8 - 3
│ 18 ± 1,5│
3
│
│
│
3 - 5
│ 20 ± 2,0│
4
│
│
│
5 - 7
│ 25 ± 2,5│
5
│
│────────────────────────│──────────────│─────────│────────────│
│
│
<= 0,8
│ 20 ± 2,0│
4
│
│
> 20
│
0,8 - 3
│ 20 ± 2,0│
4
│
│
│
3 - 5
│ 22 ± 2,0│
5
│
│
│
5 - 7
│ 25 ± 2,5│
5
│
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
Franquícia lateral i amplària del galze:
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Semiperímetre │Franquícia │
Amplària galze
│
│
vidre
│ lateral
│Gruix vidre + (2 x Franquícia lateral) │
│
(m)
│
(mm)
│
(mm)
│
│──────────────│───────────│────────────────────────────────────────│
│
<= 4
│
3
│
Gruix vidre + 6
│
│
> 4
│
5
│
Gruix vidre + 10
│
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘
En el cas de la col·locació amb perfils conformats de neoprè, la franquícia pot reduir-se fins a 2 mm.
Toleràncies d'execució:
- Franquícia lateral i amplària del galze:
- Vidre amb cambra d’aire:
┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
Gruix vidre
│Semiperímetre │Franquícia │Amplària │
│2 llunes + cambra d'aire │
vidre
│ lateral
│ galze
│
│
(mm)
│
(m)
│
(mm)
│ (mm)
│
│─────────────────────────│──────────────│───────────│──────────│
│
14 - 18
│
│
│ ± 2,0
│
│
19 - 23
│
│
│ ± 2,5
│
│
24 - 28
│
│
│ ± 3,0
│
│
30 - 32
│
│
│ ± 3,5
│
│
34 - 38
│
<= 4
│ ± 0,5
│ ± 4,0
│
│
40 - 42
│
│
│ ± 4,5
│
│
46
│
│
│ ± 5,0
│
│
57
│
│
│ ± 6,0
│
│
59 - 63
│
│
│ ± 6,5
│
│
73
│
│
│ ± 7,5
│
│
75
│
│
│ ± 8,0
│
│
79
│
│
│ ± 8,5
│
│─────────────────────────│──────────────│───────────│──────────│
│
14
│
│
│ ± 2,0
│
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│
16 - 19
│
│
│ ± 2,5
│
│
20 - 24
│
│
│ ± 3,0
│
│
25 - 28
│
│
│ ± 3,5
│
│
30 - 34
│
> 4
│ ± 0,5
│ ± 4,0
│
│
38
│
│
│ ± 4,5
│
│
40 - 42
│
│
│ ± 5,0
│
│
46
│
│
│ ± 5,5
│
│
57 - 59
│
│
│ ± 6,5
│
│
63
│
│
│ ± 7,0
│
│
73
│
│
│ ± 8,0
│
│
75 - 79
│
│
│ ± 8,5
│
└───────────────────────────────────────────────────────────────┘
VIDRE TREMPAT:
El vidre ha de portar totes les manufactures necessàries per a la seva posada a l'obra i no s'admet cap manufactura posterior.
Les peces metàl·liques de fixació han de portar una làmina de neoprè entre el vidre i el metall.
COL·LOCACIÓ AMB LLISTÓ DE VIDRE:
Ha de recolzar sobre falques de materials elastòmers o de fusta tractada, col·locades als extrems de la fusteria i a una distà
ncia d'1/10 de la seva llargària.
La llargària de les falques s'ha de determinar d'acord amb el tipus de material i la superfície del vidre.
El gruix de les falques ha d'estar en relació amb la franquícia lateral i perimetral.
S'ha de fer un segellat continu que garanteixi l'estanquitat a l'aigua i al pas de l'aire.
Amplària de les falques:
- Vidre aïllant: Gruix vidre (2 llunes+cambra d’aire)+ 3 mm
Toleràncies d'execució:
- Amplària de les falques (vidre aïllant):
┌────────────────────────────────────┐
│
Gruix vidre
│Amplària │
│2 llunes + cambra d'aire │ falques │
│
(mm)
│ (mm)
│
│─────────────────────────│──────────│
│
14 - 16
│ ± 1,5
│
│
17 - 21
│ ± 2,0
│
│
22 - 26
│ ± 2,5
│
│
27 - 31
│ ± 3,0
│
│
32 - 34
│ ± 3,5
│
│
38 - 40
│ ± 4,0
│
│
42 - 46
│ ± 4,5
│
│
57 - 59
│ ± 6,0
│
│
63
│ ± 6,5
│
│
73 - 75
│ ± 7,5
│
│
79
│ ± 8,0
│
└────────────────────────────────────┘
COL·LOCACIÓ AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ:
El perfil conformat de neoprè ha de tenir una pressió constant en tota la seva llargària.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'han de suspendre els treballs de col·locació quan la velocitat del vent superi els 50 km/h i la temperatura sigui inferior a 0°C.
La posada a l'obra no ha d'alterar les característiques de l'element.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ENVIDRAT:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
S’han de considerar les respectives dimensions segons els criteris següents, cal prendre el múltiple immediat superior en cas
que la dimensió no ho sigui:
VIDRE AÏLLANT, DE PROTECCIÓ AL FOC, LAMINAR DE SEGURETAT O ANTIBALA:
- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm
- Unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2 per unitat
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
COL·LOCACIÓ AMB LLISTÓ DE VIDRE O AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ:
* UNE 85222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje.
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____________________________________________________________________________

EF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
EF2 - TUBS D'ACER GALVANITZAT
EF21 - TUBS D'ACER GALVANITZAT SENSE SOLDADURA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EF21HATH.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Tubs d'acer galvanitzat ST-35 segons la norma DIN-2440, roscat de diàmetre fins a 6", col·locats superficialment, encastats o
al fons de la rasa.
S’ han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents:
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en llocs fàcilment accessibles (muntants,
instal·lacions d'hidrants, etc.).
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions d'aigua, gas, calefacció,
etc.)
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes, instal·lació de bombeig, etc.)
- Sense especificació del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar trams lineals, equilibrats i amb
predomini d'accessoris indistintament al llarg del seu recorregut (instal·lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)
- Replanteig de la conducció
- Col·locació de l’element en la seva posició definitiva
- Execució de totes les unions necessàries
- Neteja de la canonada
- Retirada de l’obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.
No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació d'accessoris. La variació del grau de
dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva col·locació es considera
una unitat d'obra diferent.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions
apreciables en el règim hidràulic de la canonada.
Les reduccions de diàmetre, si no s'especifiquen, han de ser excèntriques i s'han de col·locar enrasades amb les generatrius
superiors dels tubs per unir.
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels accessoris corresponents al tipus
d'unió amb que s'executi la conducció (accessoris roscats o soldats).
Si cal aplicar un element enroscat, no s'ha d'enroscar al tub, s'ha d'utilitzar el corresponent enllaç de con elàstic de compressió.
Les tuberies per les que circulen gasos amb presència eventual de condensats, han de tenir un pendent mínim de l 0,5% per a
possibilitar l'evacuació d'aquests condensats.
La canonada que, en règim de treball, s'escalfi, s'ha de separar de les veïnes >= 250 mm.
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els
passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori.
La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de qualsevol conductor elèctric i s'ha de
procurar que passi per sota.
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL:
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament respecte a l'estructura de
l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre.
La separació entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta separació ha d'augmentar
convenientment si han d'anar aïllats.
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub.
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Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Entre l'abraçadora del suport i el tub
s'ha d'interposar una anella elàstica. No s'ha de soldar el suport al tub.
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.
Distància entre suports:
┌─────────────────────────────────────────────┐
│ Diàmetre
│ Distància entre suports (m) │
│
│──────────────────────────────│
│ nominal
│ verticals │ horitzontals
│
│──────────────│────────────│─────────────────│
│
1/8"
│
2
│
0,8
│
│
1/4"
│ 2,5
│
1
│
│
3/8"
│ 2,5
│
1,8
│
│ 1/2" - 3/4" │
3
│
2,5
│
│
1"
│
3
│
2,8
│
│ 1"1/4 - 1"1/2│ 3,5
│
3
│
│
2"
│ 4,5
│
3
│
│
2"1/2
│ 4,5
│
3,5
│
│
3"
│ 4,5
│
4
│
│
4" – 5"
│
5
│
5
│
│
6"
│
6
│
6
│
└─────────────────────────────────────────────┘
Toleràncies d'instal·lació:
- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
Ha d'estar situat sobre un llit de recolzament, la composició i el gruix del qual han de complir l'especificat en la DT.
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa.
La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el seu cas), inundacions de la rasa i
de les variacions tèrmiques.
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts singulars (corbes, reduccions, etc.) ,
han d'estar ancorades a daus massissos de formigó.
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar per un pla superior a
les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm.
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat en el seu plec de condicions.
Distància de la generatriu superior del tub a la superfície:
- En zones amb trànsit rodat: >= 100 cm
- En zones sense trànsit rodat: >= 60 cm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.
Si la unió és roscada, l'estanquitat dels accessoris s'ha d'aconseguir preferentment amb tefló.
Per a fer la unió dels tubs no s’han de forçar ni deformar els extrems.
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i
l'adherència amb les parets.
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar un dissolvent d'olis i greixos i, finalment, aigua.
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic després de rentar-la.
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte.
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freà tic de la rasa
corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF.
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub. Es recomana la suspensió del tub per
mitjà de bragues de cinta ampla amb el recobriment adequat.
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.
L'amplària de la rasa ha de ser més gran que el diàmetre de l'element més 60 cm.
Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer d'aquesta manera, cal fixar-la
provisionalment per evitar el lliscament dels tubs.
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment.
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que puguin impedir el seu
assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.).
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Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant desguassos a l'excavació.
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el junts descoberts. Aquest
reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la rasa.
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de pressió interior i
d'estanquitat segons la normativa vigent.
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar de forma que els junts de les
canonades i dels accessoris siguin accessibles per a la seva reparació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
TUBS:
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per
connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a mé s, la repercussió de les peces especials per col·locar.
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels
mateixos.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.
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 conduccions a l’ obra segons el traçat previst.
- Verificació de l’ús de passa murs quan els tubs travessin forjats o parets.
- Verificació que l’execució es fa amb els pendents previstos al projecte segons l’ús de la instal·lació.
- S’han de realitzar les proves d’estanquitat, neteja i resistè ncia mecànica establertes al RITE. Les proves d’estanquitat s’han
de realitzar d’ acord a la norma UNE 100151 o a UNE-ENV 12108, en funció del tipus de fluid transportat.
- Verificació de l’ús dels elements d’unió adequats, la correcta execució de soldadures, i l’ús dels elements d’interconnexió
adequats amb els equips de la instal·lació.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Manteniment de la instal·lació.
- Realització i emissió d’informe amb resultats dels contro ls i dels assaigs realitzats i de quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’ha de verificar per mostreig diferents punts de la instal·lació, en cas de deficiències, s’ha de realitzar un mostreig extensiu.
La prova d'estanquitat s’ha de realitzar globalment o per sectors, verificant tota la instal·lació. Als trams d'instal·lació ocults o
encastats, s’ha de realitzar un assaig previ, abans de l'ocultació dels tubs.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de material o execució, si es pot es menar sense canviar materials, s’ha de procedir a fer-ho. En cas
contrari, s’ha de procedir a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d’elements o discrepà ncies amb el projecte, s’ha de procedir a l’adequació, d’acord amb el que 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
EG21271J.
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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 la 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
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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.
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 instalaciones eléctricas. 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 instalaciones eléctricas. 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
EG3 -

CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA

EG31 - CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EG312324.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal·lacions en general, per a serveis
fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada 0,6/1kV.
S'han considerat els tipus següents:
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS), amb aï llament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de poliolefines
termoplàstiques , UNE 21123-4
- Cable flexible de designació RV-K amb aïllament de barreja de polietilè reticul at (XLPE) i coberta de barreja de policlorur de
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vinil (PVC), UNE 21123-2
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS+), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) + mica i coberta de
poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4
- Cable flexible de designació SZ1-K (AS+), amb aïllament d’elastòmers vulcanitzats i coberta de poliolefines termoplàstiques ,
UNE 21123-4
- Cable rígid de designació RV, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil
(PVC), UNE 21123-2
- Cable rígid de designació RZ, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE), UNE 21030
- Cable rígid de designació RVFV, amb armadura de fleix d’acer, aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de
barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2
- Cable flexible de designació ZZ-F (AS), amb aïllament i coberta d’elastòmers termoestables.
- Cable trenat en feix de designació UNE RZ formant línies aèries.
- Cables subterranis de designació UNE RFV.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Cables UNE RZ sense conductor neutre fiador per anar col·locats sense tensió sobre faç anes i sostres.
- Cables UNE RZ amb conductor neutre fiador per anar col·locats amb tensió sobre suports.
- Cables UNE RFV per anar directament enterrats
- Cables UNE RFV, RV, RZ1–K per anar col·locats en tubs
- Cables UNE RV, RZ1–K per anar muntats superficialment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas
- Connexió a les caixes i mecanismes, en el seu cas
CONDICIONS GENERALS:
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se expressament el fer-ho per simple
recargolament o enrrotllament dels fils, de forma que es garanteixi tant la continuïtat elèctrica com la de l’aïllament.
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades.
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva instal·lació.
CONDUCTOR DE DESIGNACIÓ UNE RV-K O RZ1-K:
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes.
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, a la sortida del quadre de
protecció.
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes.
En tots els llocs on el cable sigui susceptible d'estar sotmès a danys, es protegirà mecànicament mitjançant tub o safata d'acer
galvanitzat.
Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa:
- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable.
- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable.
Penetració del conductor dins les caixes: >= 10 cm
Toleràncies d'instal·lació:
- Penetració del conductor dins les caixes: ± 10 mm
COL.LOCAT SUPERFICIALMENT:
Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar alineada paral·lelament al sostre o al
paviment i la seva posició ha de ser la fixada al projecte.
Distància horitzontal entre fixacions: <= 80cm
Distància vertical entre fixacions: <= 150cm
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ:
Els empalmaments i derivacions dels conductors han d’estar fets seguint mè todes o sistemes que garanteixin tant la continuitat
elèctrica com la de l’aïllament del cable.
Quan no sigui suficient el gravat d’identificació que porta el cable a la seva cober ta aïllant es pot complementar l’identificació
mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertanyen, des de la sortida del quadre de protecció i maniobra.
Distància mínima al terra en creuaments de vials públics:
- Sense transit rodat: >= 4 m
- Amb transit rodat: >= 6 m
CABLES UNE RZ SENSE CONDUCTOR NEUTRE FIADOR COL·LOCAT SENSE TENSIÓ:
En cables col·locats amb grapes sobre façanes s’aprofitarà , en la mesura del possible, les possibilitats d’ocultació que ofereixi
aquesta.
El cable es subjectarà a la paret o sostre amb les grapes adequades. Les grapes han de ser resistents a la intempèrie i en cap
cas han de malmetre el cable. Han d’estar fermament subjectes al suport amb tacs i cargols.
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Quan el cable ha de recórrer un tram sense suports, com per exemple passar d’un edifici a un altre, es penjarà d’un cable fiador
d’acer galvanitzat sòlidament subjectat pels extrems.
En els creuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una distància mínima de 3 cm entre els cables i
aquestes canalitzacions o be es disposarà un aïllament suplementari. Si l’encreuament es fa practicant un pont amb el mateix
cable, els punts de fixació immediats han d’estar el suficientment propers per tal d’evitar que la distància indicada pugui deixar
d’existir.
Separació màxima entre grapes:
- Recorreguts horitzontals: =< 0,6 m
- Recorreguts verticals: =< 1 m
COL·LOCACIÓ AÈRIA:
El cable quedarà unit als suports pel neutre fiador que es el que aguantarà tot l’esforç de tracció. En cap cas està permes fer
servir un conductor de fase per a subjectar el cable.
La unió del cable amb el suport es durà a terme amb una peça adient que empresoni el neutre fiador per la seva coberta aïllant
sense malmè trela. Aquesta peça ha d’incorporar un sistema de tesat per tal de donar-li al cable la seva tensió de treball un cop
estesa la línia. Ha de ser d’acer galvanitzat hi no ha de provocar cap retorciment al conductor neutre fiador en les operacions
de tesat.
Tant les derivacions com els empalmaments es faran coincidir sempre amb un punt de fixació , ja sigui en xarxes sobre suports
o en xarxes sobre façanes o be en combinacions d’aquestes.
COL·LOCAT EN TUBS:
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, a la sortida del quadre de
protecció.
Quan el cable passi de subterrani a aè ri, es protegirà el cable soterrat des de 0,5 m per sota del paviment fins a 2,5 m per
sobre amb un tub d’acer galvanitzat.
La connexió entre el cable soterrat i el que transcorre per la façana o suport es farà dintre d’una caixa de doble aïllament,
situada a l’extrem del tub d’acer, resistent a la intempèrie i amb premsaestopes per a la entrada i sortida de cables.
Els empalmaments i connexions es faran a l’interior de pericons o be en les caixes dels mecanismes.
Es duran a terme de manera que quedi garantida la continuitat tant elèctrica com de l’aïllament.
A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanquitat i resistència a la corrossió.
CABLES UNE RVFV DIRECTAMENT ENTERRATS:
Prèviament a la col·locació dels cables, s’anivellarà i compactarà el fons de la rasa, retirant si es necessari les pedres o
arestes que sobresurtin.
Els cables es col·locaran al fons de la rasa sobre un llit de sorra fina.
La primera capa de reblert, en contacte directe sobre els cables, també ha de ser de sorra fina. A continuació es col·locaran un
rengle de maons plans i una cinta de material plàstic que avisi de la presència de la línia elè ctrica de sota.
La resta de la rasa s’ha d’omplir per tongades, tenint especial cura al abocar la primera.
CABLES UNE RVFV COL·LOCATS EN TUBS:
El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor.
Si en un mateix tub hi ha més d’un cable, aleshores el dià metre del tub ha de ser suficientment gran per evitar embussaments
dels cables.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
L’instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la bobina.
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorça ments ni coques.
Temperatura del conductor durant la seva instal·lació: >= 0°C
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ:
En els cables trenats es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no destrenar-lo.
COL·LOCACIÓ AÈRIA:
Si l’estesa del cable es amb tensió , es a dir estirant per un extrem del cable mentre es va desentrrotllant de la bobina, es
disposaran politges als suports i en els canvis de direcció per tal de no sobrepassar la tensió màxima admissible pel cable. El
cable s’ha d’ extreure de la bobina estirant per la part superior. Durant l’operació es vigilarà permanentment la tensió del cable.
Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibat amb els tensors que incorporen les peces de suport.
COL·LOCAT EN TUBS:
Durant l’estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l’ obra, els extrems es protegiran per tal de que no hi entri
aigua.
La força màxima de tracció durant el procés d’instal·lació serà tal que no provoqui allargaments superiors al 0,2%. Per a cables
amb conductor de coure, la tensió màxima admissible durant l’estesa serà de 50 N/mm2.
En el traçat de l’estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcció i en general allí on es consideri necessari per
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tal de no provocar tensions massa grans al conductor.
CABLE COL.LOCAT EN TUB:
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors.
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que no pateixi torsions ni danys a la
seva coberta.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per
connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
* UNE 21030:1996 Conductores aislados cableados en haz de tensión asignada 0,61kV, para líneas de distribución y
acometidas.
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 instal·lació dels conductors
- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l’ especificat al projecte
- Verificar la no existència d’empalmaments fora de les caixes
- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l’ús de borns de connexió adequats
- Verificar l’ús adequat dels codis de colors
- Verificar les distà ncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats i senyals febles) segons
cadascun dels reglaments d’aplicació.
- Assaigs segons REBT.
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 as saigs realitzats, d’acord amb el que s’especifica a la taula
d’assaigs i de quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Resistència d’aïllament: Es realitzarà a tots els circuits
Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals
Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les lí nies que hagin sigut modificades el seu recorregut
respecte projecte.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
En cas d’incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d’acord amb el que determini la DF.

____________________________________________________________________________

EH - INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
EH1 -

LLUMS DECORATIUS MUNTATS SUPERFICIALMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EH1L1ATH.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Llums decoratius muntats superficialment al sostre o encastats en el cel ras.
S’ han considerat lluminàries amb els tipus d’equips següents:
- Llum decoratiu de forma rectangular amb tubs fluorescents, amb xassís de planxa d'acer esmaltat o d’ alumini anoditzat, amb
òptica i amb difusor o sense.
- Llum decoratiu amb difusor o sense i amb reflector o sense, amb là mpada fluorescent, amb cos d'alumini que recobreix la
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part no lluminosa.
- Llum decoratiu de forma rectangular amb xassís de xapa d'acer esmaltat, o d'alumini anoditzat, per a línia contí nua, amb
difusor o sense, per a tubs fluorescents.
- Llum decoratiu del tipus downlight, per a làmpades d’incandescència o fluorescents amb equip o sense
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d’obra
- Muntatge, fixació i anivellament
- Connexionat i col·locació de les làmpades
- Comprovació del funcionament
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.
No s’han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elè ctrica (tubs i cables) i la lluminària.
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest.
Els cables han d’entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.
Toleràncies d'execució:
- Posició: ± 20 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.
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 tècniques de l'aparell corresponen a les especificades al projecte.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal.lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l’equip de la lluminària.
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs,
cables, etc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la làmpada.
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 60598-1:1992 Luminarias. Reglas generales y generalidades sobre los ensayos.
UNE-EN 60598-2-19:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 19: Luminarias con circulación de aire (reglas de
seguridad)(versión oficial EN 60598-2-19).
UNE-EN 60968:1993 Lámparas con balasto propio para servicios generales de iluminación. Requisitos de seguridad. (Versión
oficial EN 60968:1990)
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 instal·lació de les lluminàries.
- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports).
- Verificar el funcionament de l’enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses i l’equilibrat de fases, si és el cas.
- Mesurar nivells d’il·luminació
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Realització i emissió d’ informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació.
Es comprovarà l’equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb difere nts distribució.
Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents.
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.
Pàgina: 208

Rehabilitació puntual Pavelló Poliesportiu Municipal, (Vilobí d'Onyar)

____________________________________________________________________________

EH - INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
EH6 -

ELEMENTS PER A ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ

EH61 - LLUMS D'EMERGÈNCIA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EH61RH99,EH61RATH,EH61ATH2.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Llum d'emergència i senyalització amb làmpada d'incandescència, de 120 fins a 175 lúmens, o de fluorescència de 175 fins a
300 lúmens, de dues hores d'autonomia, muntat superficialment.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Muntades superficialment al sostre
- Muntades superficialment a la paret
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Muntatge, fixació i anivellament
- Connexionat i col·locació de les làmpades
CONDICIONS GENERALS:
Ha de quedar fixada sòlidament al sostre o a la paret amb visos.
S'ha de connectar a la xarxa d'enllumenat general de corrent altern del local i a la línia de connexió a terra.
Ha de quedar anivellada en la posició fixada al projecte.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
Toleràncies per a muntatge superficial a la paret:
- Aplomat: ± 2 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la làmpada, el cablejat interior i l'equip complert d'encesa en el seu cas.
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 20062:1993 Aparatos autónomos para el alumbrado de emergencia con lámparas de incandescencia. Prescripciones de
funcionamiento.
UNE 20392:1993 Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia con lámparas de fluorescencia. Prescripciones de
funcionamiento.
UNE 72550:1985 Alumbrado de emergencia. Clasificación y definiciones.
UNE 72551:1985 Alumbrado (de emergencia) de evacuación. Actuación.
UNE 72552:1985 Alumbrado (de emergencia) de seguridad. Actuación.
UNE 72553:1985 Alumbrado (de emergencia) de continuidad. Actuación.
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 instal·lació de les lluminàries.
- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports).
Pàgina: 209

Rehabilitació puntual Pavelló Poliesportiu Municipal, (Vilobí d'Onyar)

- Verificar el funcionament de l’enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses i l’equilibrat de fases, si és el cas.
- Mesurar nivells d’il·luminació
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 realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació.
Es comprovarà l’equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb difere nts distribució.
Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents.
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.

____________________________________________________________________________

EH - INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
EH6 -

ELEMENTS PER A ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ

EH6C - PROJECTORS D'EMERGÈNCIA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EH6C5471.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Projectors autònoms d’emergència muntats superficialment.
S’han considerat els tipus de projectors següents:
- Projectors amb làmpades incandescents
- Projectors amb làmpades fluorescents compactes
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.
No s’han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) i la lluminària.
El cable ha de quedar subjectat per la coberta a la carcassa del llum, de manera que no es transmetin esforços a la connexió
elèctrica.
Ha d'estar connectat a la línia de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i femelles.
Els conductors de línia, fases i neutre, han de quedar rígidament fixats mitjançant pressió de cargol als borns del llum.
Els cables han d’entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant. Ha de quedar garantit el grau de protecció de la
lluminària en el punt d’entrada dels cables.
Il·luminació a nivell del sòl: >= 1 lux
Toleràncies d’instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
- Aplomat: ± 2 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La col·locació i connexionat de la lluminària s’han de fer seguint les instruccions del fabricant.
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les especificades al projecte.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de funcionament de la lluminària.
Les connexions elèctriques s’han de fer sense tensió a la línia.
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs,
cables, etc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
UNE 20062:1993 Aparatos autónomos para el alumbrado de emergencia con lámparas de incandescencia. Prescripciones de
funcionamiento.
UNE 20392:1993 Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia con lámparas de fluorescencia. Prescripciones de
funcionamiento.
UNE 72550:1985 Alumbrado de emergencia. Clasificación y definiciones.
UNE 72551:1985 Alumbrado (de emergencia) de evacuación. Actuación.
UNE 72552:1985 Alumbrado (de emergencia) de seguridad. Actuación.
UNE 72553:1985 Alumbrado (de emergencia) de continuidad. Actuación.
UNE-EN 60598-1:1998 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.
UNE-EN 60598-2-22:1999 Luminarias. Parte 2-22: Requisitos particulares. Luminaria para alumbrado de emergencia.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries.
- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports).
- Verificar el funcionament de l’enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses i l’equilibrat de fases, si és el cas.
- Mesurar nivells d’il·luminació
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 realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació.
Es comprovarà l’equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb difere nts distribució.
Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents.
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.

____________________________________________________________________________

EM - INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT
EM1 -

INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ D'INCENDIS I GASOS

EM11 - DETECTORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EM111120.
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
- Detectors lineals de fums per a instal·lacions contra incendis convencionals
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- Detectors lineals de 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, amidada 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 vigilà ncia propis de la central i comprovar el funcionament de l’alarma en central per desconnexió de
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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.

____________________________________________________________________________

EM - INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT
EM1 -

INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ D'INCENDIS I GASOS

EM12 - CENTRALS DE DETECCIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EM121406.
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, amidada 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:
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- 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 vigilà ncia 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.

____________________________________________________________________________

EM - INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT
EM1 -

INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ D'INCENDIS I GASOS

EM14 - POLSADORS D'ALARMA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EM141102.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Polsadors d'alarma protegits amb vidre o amb tapa, muntats superficialment o encastats.
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.
S'ha de connectar al circuit de senyalització corresponent.
Ha de quedar amb els costats aplomats i anivellats.
Alçària des del paviment: 1500 mm
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 30 mm
- Horitzontalitat: ± 1 mm
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, amidada segons les especificacions de la DT.
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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 vigilà ncia 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.

____________________________________________________________________________

EM - INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT
EM3 -

EXTINTORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EM31261J,EM31341J.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Extintors de pols seca polivalent o anhídrid carbònic, pintats o cromats.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Amb armari muntat superficialment
- Amb suport a la paret
- Sobre rodes
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Col·locat dins d'armari i muntat superficialment:
- Fixació de l'armari al parament.
- Co.locació de l'extintor dins de l'armari.
Col·locat amb suport a la paret:
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- Col·locació del suport al parament.
- Col·locació de l'extintor al suport.
Col·locat sobre rodes:
- Subministrament de l'extintor muntat sobre carro amb rodes
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
S'ha de situar prop dels accessos a la zona protegida i cal que sigui visible i accessible.
Alçària sobre el paviment de la part superior de l'extintor: <= 1700 mm
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 50 mm
- Horitzontalitat i aplomat: ± 3 mm
COL·LOCAT AMB SUPORT A LA PARET:
El suport ha de quedar fixat sòlidament, pla i aplomat sobre el parament.
COL·LOCAT DINS D'ARMARI I MUNTAT SUPERFICIALMENT:
L'armari ha de quedar fixat sòlidament, plà, aplomat i anivellat sobre el paviment.
COL·LOCAT SOBRE RODES:
L'extintor ha d'anar col·locat sobre el seu suport mò bil de forma estable i segura, de tal manera que permeti el seu transport
sense perill de despendre's.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra
Incendios.
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 d’extintors mòbils
- Control de la correcta situació dels extintors segons especificacions del projecte, verificar:
- Col·locació d’extintors a una alçada de <= 1,7 m.
- Accessibilitat i situació propera a una sortida
- Situació a les zones amb més risc d’incendis
- Distància a recórrer fins a arribar a un extintor <= 15 m.
- Senyalització dels extintors
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’ha de comprovar un nombre determinat d’extintors, fixat en cada cas per la DF. S’ha de procurar mostrejar les diferents
zones, especialment aquelles amb un risc més elevat. Zones amb transformadors, motors, calderes, quadres elèctrics, sales de
màquines, locals d’emmagatzematge de combustible i productes inflamables, etc.
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 I DE SEGURETAT
EMD -

INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT ANTI INTRUSIÓ

EMD6 - CONDUCTORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EMD6U010.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conductors blindats i apantallats col·locats en tub.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Introducció del cable dins el tub de protecció.
- Connexió al circuit de detecció corresponent.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
La seva fixació al parament ha de quedar alineada paral·lelament al sostre o al paviment.
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i les de mecanismes.
No hi ha d'haver empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i les de mecanismes.
Els empalmaments i les derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió (ITC-MIE-BT-019).
Penetració del conductor dins les caixes: >= 10 cm
Toleràncies d'instal·lació:
Penetració del conductor dins les caixes: ± 10 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions.
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

____________________________________________________________________________

EY - AYUDAS DE ALBAÑILERIA
EY0 - AYUDAS DE ALBAÑILERIA
EY03 - FORMACIÓN DE PASOS DE INSTALACIONES
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Obertura d'un forat que travessi la paret, per a fer un pas de conductes o aparells d'instal·lacions.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig i marcat dels forats
- Obertura dels forats
- Verificació de la posició dels elements que travessin la paret
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar fet al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduïdes al replanteig previ, aprovades per la DF.
L’element que travessa la paret ha de quedar col·locat a la posició correcta en condicions de ser utilitzat, de rebre els
mecanismes que li pertoquin (si és el cas), etc.
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El forat al voltant de l'element ha d'estar completament reblert, i enrasat amb el parament de la paret.
Separació als brancals: >= 20 cm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s’ha de fer cap forat fins passades 24h que la paret s’hagi acabat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de pas realment executat segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________
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F-

ELEMENTOS UNITARIOS DE URBANIZACIÓN

F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F21 - DEMOLICIONS
F21J -

REGULARITZACIÓ DE SUPERFÍCIES DE FORMIGÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F21J3ATH.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Repicat de superfícies de formigó per la seva regularització, amb un gruix mitjà entre 2 cm i 8 cm, tant en paraments verticals
com en paraments horitzontals, sense cap limitació d'alçà ria, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Repicat de l'element
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió
CONDICIONS GENERALS:
La superfície ha de quedar regularitzada en textura i planor.
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.
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.
En els paraments verticals, es treballarà de forma descendent, regularitzant a un mateix nivell, sense que hi hagi persones sota
la vertical.
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'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat
suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
El compresor ha d'estar situat en un lloc resistent a les vibracions i ventilat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-ADD/1975
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones

____________________________________________________________________________

F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F22 - MOVIMENTS DE TERRES
F227 -

REPÀS I PICONATGE DE TERRES
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F227A00A.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conjunt d'operacions necessàries per a conseguir l'acabat geomètric de l'element.
S'han considerat els elements següents:
- Sòl de rasa
- Esplanada
- Caixa de paviment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació)
- Situació dels punts topogràfics
- Execució del repàs
- Compactació de les terres, en el seu cas
CONDICIONS GENERALS:
El repàs s'ha de fer poc abans de completar l'element.
El fons ha de quedar horitzontal, pla i anivellat.
L'acord entre el sòl i els paraments de la rasa ha de formar un angle recte.
L'aportació de terres per a correccions de nivell ha de ser mínima, de les mateixes existents i d'igual compacitat.
Toleràncies d'execució:
- Horitzontalitat prevista: ± 20 mm/m
- Planor: ± 20 mm/m
- Nivells: ± 50 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La qualitat del terreny després del repàs, necessita l'aprovació explícita de la DF.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la
DF.
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.

____________________________________________________________________________

FB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
FBA -

SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FBATUPP2,FBATUAT1.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Pintat sobre paviment de marques de senyalització horitzontal.
S'han considerat les marques següents:
- Marques longitudinals
- Marques transversals
- Marques superficials
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- Pintat de banda contí nua sonora
S'han considerat els tipus de marques següents:
- Reflectants
- No reflectants
S'han considerat els llocs d'aplicació següents:
- Vials públics
- Vials privats
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Neteja i acondicionament del paviment
- Aplicació de la pintura
- Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecatge
CONDICIONS GENERALS:
Les marques han de tenir el color, forma, dimensions i ubicació indicats a la DT.
Han de tenir les vores netes i ben perfilades.
La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera.
El color de la marca ha de correspondre a la referència B-118 de la UNE 48-103.
El color ha de complir les especificacions de la UNE_EN 1436.
Dosificació de pintura: 720 g/m2
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 3 cm
- Dosificació de pintura i microesferes: - 0%, + 12%
MARQUES REFLECTANTS:
Dosificació de microesferes de vidre: 480 g/m2
CARRETERES:
Relació de contrast marca/paviment (UNE 135-200/1): 1,7
Resistència al lliscament (UNE 135-200/1): >= 0,45
Coeficient de retrorreflexió (UNE_EN 1436):
- Color blanc:
- 30 dies: >= 300 mcd/lx m2
- 180 dies: >= 200 mcd/lx m2
- 730 dies: >= 100 mcd/lx m2
- Color groc: >= 150 mcd/lx m2
Factor de luminància (UNE_EN 1436):
- Color blanc:
- Sobre paviment bituminós: >= 0,30
- Sobre paviment de formigó: >= 0,40
- Color groc: >= 0,20
BANDA CONTÍ NUA SONORA:
La banda sonora ha d’estar formada per un mosaic de peces pintades sobre el paviment, totes de la mateixa mida, amb la
separació suficient per tal que facin soroll en ser trepitjades per les rodes del vehicle.
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D'OBRES:
No s’iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent senyalització, abalisament i, en el s
eu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb l’establert en la Norma de
Carreteres 8.3.- IC i catàleg d’Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial.
La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S’exceptua el cas dels senyals “SENTIT PROHIBIT” I “SENTIT
OBLIGATORI” en calçades divergents, que podran col·locar-se sobre un pal solament, a la mínima altura.
Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l’eix de la via, mai inclinades.
El fons dels senyals provisionals d’obra serà de color groc.
Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, distints dels que figuren en el Codi de Circulació.
Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals d’1 min. (s/velocitat limitada) i
anul·lada en quant sigui possible.
Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’explanació de la carretera, es compondrà, com a mínim, dels
següents elements:
- Senyal de perill “OBRES” (Placa TP – 18).
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanació.
La placa “OBRES” haurà d’estar, com a mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera, en funció de la visibilitat del
tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i barrera.
Finalitzats els treballs hauran de retirar-se absolutament, si no queda cap obstacle en la calçada.
Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, segons les circumstàncies, els següents
elements:
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- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la màxima permesa a la carretera fins la
detenció total si fos necessari (Placa TR – 301). El primer senyal de limitació pot situar-se prè viament a la de perill “OBRES”.
- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP – 25, TR – 400, TR – 5, TR – 6, TR – 305).
- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR – 401).
- Delimitació longitudinal de la zona ocupada.
No s’ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a la resta de les vies, llevat del cas
d’ordenació en sentit únic alternatiu, que podrà rebaixar-se a 40 km/h.
L’ordenació en sentit únic “ALTERNATIU” es durà a terme per un dels següents sistemes:
- Establiment de la prioritat d’un dels sentits mitjanç ant senyals fixos. Circular, amb fletxa vermella i negra. Quadrada, amb
fletxa vermella i blanca.
- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors es poden comunicar visualment o
mitjançant radio telèfon. Nota: El sistema de “testimoni” està totalment proscrit.
- Mitjançant semàfor regulador.
Quan s’hagi de tallar totalment la carretera o s’estableixi sentit únic alternatiu, durant la nit, la detenció serà regulada mitjançant
semàfors. Durant el dia, poden utilitzar-se senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent.
Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s’indicarà la desviació de l’obstacle amb una sèrie de
senyals TR – 401 (direcció obligatòria), inclinades a 45º i formant en planta una alineació recta l’angle de la qual amb el cantell
de la carretera sigui inferior quant major sigui la velocitat permesa en el tram.
Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar a una temperatura entre 5° i 40°C i amb vents inferiors a 25 km/h.
Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del trànsit i les senyalitzacions auxiliars.
La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no adherits i completament seca.
Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no pot presentar eflorescències, ni reaccions alcalines.
Si la superfície on s'ha d'aplicar la pintura és llisa i no té prou adherència amb la pintura, s'ha de fer un tractament per a donar-li
el grau d'adherència suficient.
En el cas de superfícies de formigó, no han de quedar restes de productes o materials utilitzats per al curat del formigó.
Si la superfície presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la pintura, utilitzant material del mateix tipus que el
paviment existent.
Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topogràfic, que serà aprovat.per la DF.
S'han de protegir les marques del trànsit durant el procés inicial d’assecat.
BANDA CONTÍ NUA SONORA:
La formació del mosaic pintat sobre el paviment de la banda sonora, s’ha de realitzar amb la maquinària i les eines adequades.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
MARQUES LONGITUDINALS O MARQUES TRANSVERSALS:
m de llargària pintada, d'acord amb les especificacions de la DT i mesurat per l'eix de la faixa al terreny.
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a pintar.
MARQUES SUPERFICIALS:
m2 de superfície pintada, d'acord amb les especificacions de la DT, mesurant la superfície circumscrita al conjunt de la marca
pintada.
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a pintar.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
VIALS PÚBLICS:
* 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 de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de
carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.
Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la Norma 8.2-IC Marcas Viales, de la Instrucción de carreteras.
* UNE-EN 1436:1998 Materiales para señalización horizontal. Comportamiento de las marcas viales aplicadas sobre la calzada.
VIALS PRIVATS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D’OBRES:
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el
trabajo.
Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 8.3.-IC: Señalización de Obras.
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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 sobre la que s’ha d’ aplicar la pintura, condicions de neteja, compatibilitat de pintures en cas
de repintat, etc...
- Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del trànsit i les senyalitzacions auxiliars.
- Replanteig dels punts on s’ha de pintar.
- Control diari de la relació entre pintura consumida i superfície pintada.
- Cada 1500 m de marques vials o al menys amb freqüència diària, comprovació de la dosificació de pintura i microesferes
(UNE 135274), sobre, com a mínim:
- 2 mostres de 2 l de pintura obtinguda directament de la pistola.
- 3 xapes metàl·liques de 30x15x0,2 cm, que s’hauran de disposar transversalment a la línia on ha de passar la màquina
espaiades 40 m com a mínim. S’ hauran de deixar eixugar 30 min. abans de recollir-les.
- Cada 1000 m de marques vials o al menys amb freqüència dià ria, comprovació de:
- Dosificació de pintura i microesferes en xapes (UNE 135274)
- R etrorreflexió in-situ (UNE-EN 1436)
CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris indicats a la UNE-EN 1436 i en les respectives normes de procediment de
cada assaig.
Durant l’aplicació de la pintura s’ obtindran mostres per a fer assaigs, davant de la DF. Aquestes mostres seran com a mínim:
- 2 mostres de 2 l de pintura directament de la pistola per lot d'acceptació.
- 10-12 xapes metàl·liques per lot d’acceptació. Aquestes xapes de 30x15x0,2 cm s’hauran de disposar a la línia on ha de
passar la mà quina espaiades 40 m, en sentit transversal. S’hauran de deixar eixugar 30 min. abans de recollir-les.
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
La unitat d’obra s’ha d’executar d’ acord a les condicions indicades al plec. El contractista haurà de corregir els defectes
observats.
Els assaigs d’identificació dels materials han de complir les indica cions del plec, amb les toleràncies indicades a la norma UNE
135200-2.
Les dotacions d’aplicació mitjanes dels materials, obtingudes a partir de les là mines metàl·liques, han de complir les
especificacions de projecte i/o del plec de condicions tècniques particulars. La dispersió dels valors obtinguts, expressada en
funció del coeficient de variació, ha de ser inferior al 10 %.
Es rebutjaran, i per tant, hauran de ser reposades totes les marques vials avaluades que presentin, en qualsevol dels períodes
de 30, 180 i 730 dies exigits com a garantia, valors inferiors als especificats.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la unitat acabada.
- Assaigs de la marca vial en servei. Es realitzaran les següents determi nacions mitjançant un sistema d’avaluació dinàmic “in
situ”:
- Obtenció del coeficient de retrorreflexió de la marca vial (UNE-EN 1436), als 30, 180 i 730 dies de la seva aplicació.
- Es requereixen els següents assaigs:
- Resistència al lliscament (UNE-EN 1436)
- Grau deteriorament
- Evolució del factor de luminància (UNE 48073-2)
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.

____________________________________________________________________________

FR - JARDINERÍA
FR1 - OPERACIONES PREVIAS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operació consistent en la eliminació de la part aè ria de les herbes d’un terreny.
S’han considerat les operacions següents:
- Desbrossada de vores de camins (en franges), o de terrenys
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- Recollida de brossa amb mitjans manuals
S'han considerat els mitjans següents:
- Desbrossadora manual amb capçal de fil o de disc
- Desbrossadora muntada en tractor
- Desbrossadora autopropulsada
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Senyalització i protecció de la vegetació a conservar , i els elements urbans
- Desbrossada del terreny en dues o mes passades
- Recollida de la brossa
CONDICIONS GENERALS:
A la superfície desbrossada no hi ha d’haver plantes d’alçada superior a 10 cm. La superfície estarà neta de les restes dels
vegetals tallats.
Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels, etc.), han de quedar reblerts amb les
terres de la mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix grau de compactació.
La superfície resultant ha de conservar la capa de sòl vegetal.
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.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'han de protegir els elements vegetals d'interès i els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la D ocumentació Tècnica o, en el seu
defecte, la DF.
S’han de protegir arbres o altra vegetació que hagi de conservar-se amb tanques o proteccions, segons s’indiqui en la DT o, en
el seu defecte, per la DF.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.), s'han de suspendre els treballs i avisar a la
DF.
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
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.
____________________________________________________________________________
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G - PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL
G2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
G22 - MOVIMENTS DE TERRES
G22B - ESCARIFICACIÓ I COMPACTACIÓ DE SÒLS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Disgregació de la superfície del terreny i compactació posterior, amb mitjans mecànics, per tal d'aconseguir una superfície
homogènia de suport.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Execució de l'escarificació
- Compactació de les terres
CONDICIONS GENERALS:
El grau de compactació ha de ser l'especificat per la DF.
La superfície obtinguda ha de ser homogènia i ha de tenir les característiques exigides en la DT, o en el seu defecte, les
especificades per la DF.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi vibració.
S'ha de complir la normativa vigent en matè ria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de
productes de construcció.
S'ha d'escarificar en les zones i amb les fondà ries definides en la DT, o en el seu defecte, les que determini el DF.
S'ha d'escarificar en una fondària de 15 cm com a mínim i de 30 cm com a mà xim. En el cas en que s'escarifiqui en fondàries
superiors, cal retirar el terreny i col·locar-lo desprès per tongades.
Les zones on es detecti l'existència en capes inferiors, de sistemes de drenatge o de reforç del terreny, s'han de senyalitzar
convenientment i operar amb les precaucions necessàries.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
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.

____________________________________________________________________________

Pàgina: 225

Rehabilitació puntual Pavelló Poliesportiu Municipal, (Vilobí d'Onyar)

K-

ELEMENTOS UNITARIOS DE REHABILITACIÓN-RESTAURACIÓN

K1 - TRABAJOS PREVIOS Y DE IMPLANTACIÓN
K12 - IMPLANTACIONES DE OBRA
K121 - ANDAMIOS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K1213251.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Muntatge i desmuntatge dels elements que formen la bastida o el pont penjant, i lloguer dels mateixos el temps que estiguin
muntats.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Muntatge i desmuntatge de bastida:
- Replanteig dels recolzaments horitzontals i verticals
- Neteja i preparació del pla de recolzament, i protecció dels espais afectats
- Muntatge i col·locació dels elements estructurals de la bastida
- Col·locació dels dispositius de subjecció i arriostrament de la bastida
- Col·locació de les plataformes de treball
- Col·locació dels elements de protecció, accés i senyalització
- Desmuntatge i retirada de la bastida
Muntatge i desmuntatge de pont penjant:
- Replanteig dels recolzaments horitzontals i verticals
- Neteja i preparació del pla de recolzament, i protecció dels espais afectats
- Muntatge i col·locació dels elements estructurals superiors
- Col·locació dels dispositius de subjecció i seguretat del pont
- Col·locació de les plataformes de treball a terra
- Col·locació dels elements de protecció, accés i senyalització
- Prova de càrrega amb el pont penjant a menys de 20 cm de terra
- Desmuntatge i retirada de la bastida
Lloguer de bastida o pont penjant:
- Revisió periòdica per garantir la seva estabilitat i les condicions de seguretat
CONDICIONS GENERALS:
La bastida muntada ha de ser estable per a les càrregues de treball i de vent, calculades d’acord amb la norma UNE 76-50290.
Els punts on es recolzin els peus han de resistir les càrregues previstes a la DT de la bastida. Han de ser horitzontals.
La bastida ha d’estar muntada d’acord amb la documentació i les especificacions de la casa subministradora.
Han d’estar fets tots els arriostraments horitzontals, en llocs que puguin resistir les empentes horitzontals previstes al càlcul
sense deformacions ni danys.
Les plataformes de treball han de tenir una amplada mínima de 60 cm si no s’ha de dipositar material i de 80 cm en altre cas.
L’amplada mínima de pas en un punt es de 50 cm.
Les plataformes de treball han d’estar protegides amb una barana composada per un tub superior a 1000 mm d'alçada, un tub
intermedi a 520 mm d'alçada i un sòcol de 150 mm d'alçada a tocar de la plataforma.
A la banda de la plataforma de treball que estigui en contacte amb el parament vertical, si la separació es igual o inferior a 30
cm, pot no estar col·locada la barana.
Han d’estar col·locats tots els elements de protecció de caiguda de materials previstos a la DT, per tal de garantir la seguretat a
la zona d’influència de la bastida.
Les plataformes de treball han de ser accessibles per un sistema d’escales fixes, interior o exterior, que compleixin les
condicions de seguretat fixades pel RD 486/1997 “Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo”
Si la bastida ha d’estar coberta amb veles, cal que la trama d’aquestes (proporció de forats ) correspongui amb els supòsits de
càlcul.
La bastida i els desviaments de trànsit, de vianants o de vehicles, han d’estar degudament senyalitzats i protegits.
Distàncies entre la bastida i línies elèctriques amb cables nus:
- Línies amb tensió => 66.000 V: => 5 m
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- Línies amb tensió < 66.000 V: => 3 m
Amb la periodicitat que indiqui la casa subministradora de la bastida, i especialment desprès de pluges, neu o vent, cal revisar
les condicions d’unió dels elements de la bastida.
Si hi ha neu a les plataformes de treball, s'ha de treure. En cas de glaçades, cal garantir que no hi hagin superfícies lliscants a
les plataformes de treball.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar el muntatge de la bastida cal comprovar la base de recolzament, l’existè ncia de serveis, especialment
línies elèctriques que puguin interferir, etc.
No s’han de fer feines de muntatge o desmuntatge amb pluja, vent o neu.
Les feines de muntatge i desmuntatge les han de fer personal especialitzat.
S'ha de treballar per trams horitzontal, de manera que no resti mes d'un tram de bastida sense arriostrar.
No s'ha d'utilitzar la bastida fins que estigui completament muntada, amb tots els arriostraments, fixacions i proteccions
col·locats.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
BASTIDA TUBULAR:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, en mòduls de 5 m2.
PONT PENJANT:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las
obras de construcción.
UNE 76502:1990 Andamios de servicio y de trabajo, con elementos prefabricados, materiales, medidas, cargas de proyecto y
requisitos de seguridad.
UNE 76503:1991 Uniones, espigas ajustables y placas de asiento para andamios de trabajo y puntales de entibación de tubos
de acero. Requisitos. Ensayos.
UNE-EN 39:2001 Tubos de acero libres para andamiajes y acoplamientos. Condiciones técnicas de suministro.

____________________________________________________________________________

K1 - TRABAJOS PREVIOS Y DE IMPLANTACIÓN
K12 - IMPLANTACIONES DE OBRA
K12C - PLATAFORMES MÒBILS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics que formen una estructura per apuntalar un element vertical, així com lloguer
diari de la bastida muntada, o lloguer de plataformes elevadores mòbils per a realització de treball en alçada.
AMORTITZACIÓ DIÀRIA DE PLATAFORMA ELEVADORA:
La plataforma elevadora ha d’estar sobre un paviment horitzontal, indeformable per la càrrega de la plataforma.
La manipulació de la plataforma només la pot realitzar personal especialitzat que tingui formació específica del seu
funcionament.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar el muntatge de la bastida cal comprovar la base de recolzament, l’existència de serveis, especialment
línies elè ctriques que puguin interferir, etc.
No s’han de fer feines de muntatge o desmuntatge amb pluja, vent o neu.
Les feines de muntatge i desmuntatge les han de fer personal especialitzat.
S'ha de treballar per trams horitzontal, de manera que no resti mes d'un tram de bastida sense arriostrar.
No s'ha d'utilitzar la bastida fins que estigui completament muntada, amb tots els arriostraments, fixacions i proteccions
col·locats.
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La col·locació de les bastides s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes.
El subministrador de les bastides ha de justificar i garantir les seves característiques i les condicions en que s'han d'utilitzar.
En el cas que els mòduls de la bastida 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'apuntalament i el desapuntalamentent passin mé s de tres mesos, s'ha de fer una revisió periòdica
total de conjunt.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
AMORTITZACIÓ DIÀRIA DE PLATAFORMA ELEVADORA:
Amortització en forma de lloguer diari comptabilitzat en funció dels criteris definits i pactats prèviament amb l’empresa.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las
obras de construcción.
UNE 76502:1990 Andamios de servicio y de trabajo, con elementos prefabricados, materiales, medidas, cargas de proyecto y
requisitos de seguridad.
UNE 76503:1991 Uniones, espigas ajustables y placas de asiento para andamios de trabajo y puntales de entibación de tubos
de acero. Requisitos. Ensayos.
UNE-EN 39:2001 Tubos de acero libres para andamiajes y acoplamientos. Condiciones técnicas de suministro.

____________________________________________________________________________

K1 - TRABAJOS PREVIOS Y DE IMPLANTACIÓN
K12 - IMPLANTACIONES DE OBRA
K12G - ANUL·LACIÓ D'INSTAL·LACIONS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Anul·lació d'instal·lació interior afectada per les obres, per tal de garantir la seguretat de les obres.
S’han considerat les unitats d’obra següents:
- Anul·lació d'instal·lació interior de lampisteria afectada per les obres, a la sortida del comptador o de l'escomesa, per a
subministrament inferior a 2 '' de D
- Anul·lació d'instal·lació interior elèctrica, afectada per les obres, a la sortida del quadres elèctrics o de l'escomesa, per a
subministrament a baixa tensió de 200 kVA, com a màxim
- Anul·lació d'instal·lació interior de gas, afectada per les obres, a la sortida del comptador o de l'escomesa, per a
subministrament de DN 100 mm, com a màxim
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Operacions de preparació
- Desconnexió dels ramals que calgui anular
- Col·locació de taps o terminals
- Senyalització dels elements desconnectats
CONDICIONS GENERALS:
Les instal·lacions anul·lades, han tenir senyalitzat clarament el punt de desconnexió per tal que no es produeixi una connexió
per error o desconeixement.
L'extrem de la part de la xarxa que no es retira ha de quedar convenientment protegit.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
La xarxa ha d'estar fora de servei per a fer la desconnexió.
Els elements s’han de desmuntar amb les eines apropiades.
Es tindrà especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la DT o en el seu defecte, la DF.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
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En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin afectar les construccions veïnes, s'han
de suspendre les obres i avisar a la DF.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de xarxa anul·lada d'acord amb la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.
____________________________________________________________________________

K2 - DEMOLICIONES, DERRIBOS, MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y GESTIÓN DE RESIDUOS
K21 - DERRIBOS, ARRANQUES, REPICADOS Y DESMONTAJES
K214 - DESMONTAJES Y DERRIBOS DE ESTRUCTURAS
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 de l’element a tractar
- Resistència al tractament
- Dificultat d’accés a l’element a tractar
- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri:
- Suma 0 a 3: Grau de dificultat baix
- Suma 4 a 6: Grau de dificultat mitjà
- Suma 7 a 9: Grau de dificultat alt
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Enderrocs:
- Preparació de la zona de treball
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients
- Tall d'armadures i elements metàl·lics
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió
Desmuntatges:
- Preparació de la zona de treball
- Numeració de les peces i croquis de las seva posició
- Col·locació de cindris o apuntalaments, si cal
- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec
- Càrrega de la runa sobre el camió
CONDICIONS GENERALS:
Les restes de la demolició han de quedar suficientment trossejades i apilades per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels
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mitjans de què es disposi i de les condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització,
eliminació en obra, etc.).
DESMUNTATGE:
El material ha de ser classsificat i identificada la seva situació original.
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé . Les pedres amb treballs escultòrics i
els carreus han d'estar separats entre sí, i del terra per elements de fusta.
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han d'estar separades del terra.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha
d'especificar, com a mínim:
- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci pràcticament al mateix nivell.
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans que els elements resistents als
que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat.
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin càrregues.
Cal verificar en tot moment l’estabilitat dels elements que no es demoleixen.
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la D ocumentació Tècnica o, en el seu
defecte, la DF.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molè sties o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element, si la seva amplària és > 35 cm i la seva alçària és <= 2 m.
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne l'esfondrament.
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veï nes,
s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre l'estructura per acumulació
de material.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat
suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha de complir la normativa vigent en matè ria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de
productes de construcció.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ENDERROC D’EDIFICACIONS:
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixecats abans de començar l'enderroc i els
aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.
ENDERROC O DESMUNTATGE DE BIGA, BIGUETA O PILAR DE PEDRA, MAÓ, FORMIGÓ O FOSA, ENDERROC DE
MURS, DESMUNTATGE DE MUR DE CARREUS, D'ARCS DE PEDRA, DE LLINDA DE PEDRA, ENDERROC DE REBLERT
DE VOLTES O DESMUNTATGE DE CARREUS ORNAMENTALS:
m3 de volum realment executat amidat segons les especificacions de la DT.
ENDERROC O DESMUNTATGE D'ELEMENT ESTRUCTURAL DE FUSTA, LLINDA DE FÀ BRICA CERÀMICA,
DESMUNTATGE D'ELEMENT LINIAL AMB MOTLLURA DE PEDRA O ARC NERVAT DE PEDRA:
m de llargària realment executat amidat d'acord amb les indicacions de la DT.
ENDERROC O DESMUNTATGE DE MUR D'ENTRAMAT DE PAREDAT I FUSTA, ENDERROC DE SOSTRE, DE VOLTA
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CERÀ MICA, ENDERROC DE REBLERT D'ENTREBIGAT, LLOSANA VOLADA, D'ESCALA, DESMUNTATGE DE VOLTA DE
CARREUS, DESMUNTATGE DE TRACERIES O D'ARCS AMB TRACERIES I OBERTURA DE FINESTRES TAPIADES:
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.
DESMUNTATGE D'ENCAVALLADA:
m2 de superfície determinada pel perímetre de l'encavallada.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-ADD/1975
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones
____________________________________________________________________________

K2 - DEMOLICIONES, DERRIBOS, MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y GESTIÓN DE RESIDUOS
K21 - DERRIBOS, ARRANQUES, REPICADOS Y DESMONTAJES
K215 - DESMONTAJES Y DERRIBOS DE CUBIERTAS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Enderroc, arrencada o desmuntatge d'elements de coberta o terrats, o de la coberta sencera, amb càrrega manual i mecànica
sobre camió, o aplec per a posterior reutilització.
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà transportat a un abocador.
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, i ha de ser netejat, classificat,
identificat amb marques que siguin reconeixibles amb posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició original.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Enderroc complert de coberta plana, inclòs minvells, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Arrencada de paviment de rajola ceràmica o de gres de dues capes com a màxim, col·locades amb morter de ciment, amb
mitjans manuals i cà rrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Retirada de grava i geotèxtil amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament
- Arrencada de teules amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Desmuntatge de teules amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament
- Desmuntatge de coberta de lloses de pedra, amb mitjans manuals, numeració, neteja, aplec de material i carrega de runa
sobre camió o contenidor
- Desmuntatge de pissarra de coberta amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament
- Desmuntatge de plaques conformades de coberta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Desmuntatge de plaques conformades de coberta amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament
- Desmuntatge de plaques conformades de planxa d'acer conformada amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva
reutilització i carrega de runa sobre camió o contenidor
- Enderroc de solera d'encadellat ceràmic amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Desmuntatge solera de tauler de fusta, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o contenidor
- Enderroc d'envanets de sostremort amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Enderroc de formació de pendents de formigó cel·lular de 15 cm de gruix mitjà, a mà i amb compressor i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor
- Arrencada de làmina impermeabilitzant amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Arrencada de plaques de poliestirè amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Arrencada de llata de fusta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Enderroc d'estructura de rastrells de fusta de coberta, amb mitjans manuals, inclòs picat d'elements massissos, neteja del lloc
de treball i retirada de runa
- Arrencada de minvell de ceràmica amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Enderroc de ràfec de coberta, amb mitjans manuals i càrrega manual de runes sobre camió
- Enderroc de ràfec de coberta, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització i càrrega manual de runes
sobre camió
- Arrencada de 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:
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Enderrocs o arrencades:
- Preparació de la zona de treball
- Enderroc o arrencada de l'element amb els mitjans adients
- Tall d'armadures i elements metàl·lics
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió
Desmuntatge:
- Preparació de la zona de treball
- Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal
- Desmuntatge per parts, i classificació del material
- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec
- Càrrega i transport de la runa a l'abocador
ENDERROC O ARRENCADA:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es
disposin i de les condicions de transport.
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
DESMUNTATGE:
El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original.
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé. Les pedres amb treballs escultò rics i
els carreus han d'estar separades entre sí, i del terra per elements de fusta.
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han d'estar separades del terra.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci pràcticament al mateix nivell.
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans que els elements resistents als
que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat.
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin càrregues.
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 D ocumentació 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 la seva amplària és > 35 cm i la seva alçària és <= 2 m.
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne l'esfondrament.
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veï nes,
s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre l'estructura per acumulació
de material.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat
suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
En cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l’ inici de les feines, l’empresa encarregada
d’executar-les haurà d’establir un pla de treball que ha de ser aprovat per l’autoritat de treball.
Quan tècnicament sigui possible, l’amiant o els materials que el continguin han de ser retirats abans de començar les
operacions de demolició.
En els treballs amb risc d’amiant s’han de prendre les mesures de protecció individuals i col· lectives establertes a l’Ordre de 31
d’octubre de 1984.
Per tal de garantir un nivell baix d’emissions de fibres d’ amiant respirables, s’han d’utilitzar eines de tall lent i eines amb
aspiradors de pols d’acord amb l’establert a la UNE 88411.
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Les zones de treball on existeixi risc d’exposició a l’amiant han d’ estar clarament delimitades i senyalitzades.
Els residus que continguin amiant s’han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més aviat possible, en recipients
tancats que impedeixin l’emissió de fibres d’amiant a l’ambient.
Aquests recipients han d’anar senyalitzats amb etiquetes d’advertència de perill.
S'ha de complir la normativa vigent en matè ria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de
productes de construcció.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ENDERROC COMPLERT DE COBERTA PLANA:
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils de l'edifici aixecats abans de començar l'enderroc i
els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.
ENDERROC, ARRENCADA O DESMUNTATGE DE PAVIMENTS, GRAVA, TEULES, LLOSES, PLAQUES CONFORMADES,
SOLERES, ENVANETS DE SOSTREMORT, IMPERMEABILITZACIONS, CAPES DE FORMACIÓ DE PENDENTS,
AILLAMENTS, ENLLATATS, RASTRELLS O CLARABOIES:
m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.
ARRENCADA DE BONERA:
Unitat de quantitat arrencada, d'acord amb les indicacions de la DT.
ARRENCADA DE MINVELL, CARENER, AIGÜAFONS, ESQUENA D’ASE, CORNISA, CANALÓ O JUNT DE DILATACIÓ:
m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Orden de 31 de octubre de 1984 por la que se aprueba el Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto.
Orden de 7 de enero de 1987 por la que se establecen normas complementarias del Reglamento sobre trabajos con riesgo de
amianto.
Orden de 26 de julio de 1993 por la que se modifican los artículos 2, 3 y 13 de la orden de 31 de octubre de 1984 por la que se
aprueba el reglamento sobre trabajos con amianto y el artículo 2 de la Orden de 7 de enero de 1987 por la que se establecen
normas complementarias al citado Reglamento
* 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 - DEMOLICIONES, DERRIBOS, MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y GESTIÓN DE RESIDUOS
K21 - DERRIBOS, ARRANQUES, REPICADOS Y DESMONTAJES
K216 - DESMONTAJES Y DERRIBOS DE CERRAMIENTOS Y DIVISORIAS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Enderroc de parets interiors, de tancament i envans, amb mitjans manuals i càrrega manual i mecànica sobre camió o
contenidor.
S'han considerat els següents materials i mitjans de demolició:
- Paret d’obra de fàbrica de ceràmica
- Envans i paredons d’obra de ceràmica
- Plaques de formigó prefabricades de 24 cm de gruix
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió
CONDICIONS GENERALS:
L’edifici ha de quedar tancat per una tanca d’alçària superior a 2 m, situada a una distancia superior a 1,5 m de l’edifici i de la
bastida i convenientment senyalitzada.
S’han de col·locar proteccions com xarxes, lones, així com una pantalla inclinada rígida que sobresurti de la façana una
distancia de 2 m com a mínim.
En el cas de que hi hagi materials combustibles es disposarà, com a mínim, d’un extintor manual contra incendis.
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Si durant l’enderroc es detecten esquerdes en les edificacions veïnes, s’han de col·locar testimonis per a observar els possibles
efectes de l’enderroc i dur a terme l’apuntalament en cas necessari.
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats amb la finalitat de facilitar la seva càrrega, en funció dels mitjans
de que es disposi i de les condicions de transport.
Un cop acabades les tasques d’enderroc, la base ha de quedar neta de restes de material.
Al acabar l’enderroc es farà una revisió general de les parts que hagin de quedar dretes i de les edificacions veïnes per a
observar les lesions que hagin pogut sortir.
Mentre es du a terme la consolidació definitiva es conservaran les contencions, els apuntalaments, les bastides i les tanques.
Quan s’apreciï alguna anomalia en els elements col·locats o en el seu funcionament, es notificarà immediatament a la DF.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre l'estructura per acumulació
de material.
No es depositarà runa damunt de les bastides.
No s’acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se a peu dret o en edificacions i elements aliens
a l’enderroc.
No s’acumularà runa amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara que estiguin en bon estat.
En finalitzar la jornada, no han de romandre elements de les edificacions en estat inestable que el vent, les condicions
atmosfèriques o bé altres causes en puguin provocar l’enderroc.
Es protegiran de la pluja, mitjançant lones o plàstics, les zones que puguin ser afectades per l’aigua.
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veï nes,
s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat
suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha de trossejar la runa per tal de facilitar-ne la càrrega amb mitjans manuals.
PARET DE 12 A 35 CM DE GRUIX:
S’han de contrarestar i anul·lar les components horitzontals d’arcs i voltes.
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo per tal d'evitar-ne l’esfondrament.
Si les parets són de tancament, s’enderrocaran les que no són estructurals després d’haver enderrocat el sostre superior i
abans d’enderrocar les bigues i pilars del nivell en el qual es treballa.
Les agulles i els arcs de les obertures no es trauran fins haver alleugerit la càrrega que hi ha al seu damunt.
Abans d’enderrocar els arcs, s’han d’equilibrar les empentes laterals i s’apuntalaran sense tallar els tirants fins el seu enderroc.
En acabar la jornada, no es deixaran sense travar murs d’alçària superior a set vegades el seu gruix.
ENVANS I PAREDONS:
S’han d’enderrocar de dalt a baix, en cada planta, abans d’enderrocar el sostre superior.
Si el sostre superior hagués cedit, no es trauran els envans sense apuntalar prèviament el sostre.
PLAQUES DE FORMIGÓ PREFABRICADES:
S’enderrocaran un nivell per sota del que s’està enderrocant, després de treure els vidres.
Es podrà desmuntar la totalitat dels tancaments prefabricats quan no es debilitin els elements estructurals, disposant-se en
aquest cas, proteccions provisionals en les obertures.
Les plaques s’han de tallar en bandes paral·leles a l’armadura principal, de pes no més gran a l’admès per la grua.
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo per tal d'evitar-ne l’esfondrament.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ENDERROC D’ELEMENT DE TANCAMENT O DIVISORI:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
ENDERROC PUNTUAL:
Unitat mesurada segons especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-ADD/1975
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones
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K2 - DEMOLICIONES, DERRIBOS, MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y GESTIÓN DE RESIDUOS
K21 - DERRIBOS, ARRANQUES, REPICADOS Y DESMONTAJES
K218 - DESMONTAJES, ARRANQUES Y REPICADOS DE REVESTIMIENTOS
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 de l’element a tractar
- Resistència al tractament
- Dificultat d’accés a l’element a tractar
- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri:
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- 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 D ocumentació 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 la seva amplària és > 35 cm i la seva alçària és <= 2 m.
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne l'esfondrament.
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veï nes,
s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre l'estructura per acumulació
de material.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat
suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ARRENCADA D'ESCOPIDOR O CORONAMENT:
m de llargària realment arrencat, d’acord amb la DT.
ARRENCADA, ENDERROC, O DESMUNTATGE SUPERFICIAL O REPICAT DE REVESTIMENTS DE PARAMENTS O
SOSTRES:
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.
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 - DEMOLICIONES, DERRIBOS, MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y GESTIÓN DE RESIDUOS
K21 - DERRIBOS, ARRANQUES, REPICADOS Y DESMONTAJES
K219 - DESMONTAJES Y ARRANQUES DE PAVIMENTOS Y SOLERAS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K2192ATH,K2192913.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments.
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments.
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 elements següents:
- Vorada col·locada sobre terra o formigó
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa
- Paviment de rajola cerà mica, pedra natural, llambordins o còdols
- Material sintètic i capa d'anivellació
- Terratzo i capa de sorra
- Solera de formigó
- Esglaó
- Revestiment d'esglaó
- Recrescut de morter de ciment
- Sòcol de fusta, ceràmic o de pedra
Determinació del grau de dificultat d’intervenció a les unitats d’obra on intervenen restauradors:
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:
- Degradació de l’element a tractar
- Resistència al tractament
- Dificultat d’accés a l’element a tractar
- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri:
- Suma 0 a 3: Grau de dificultat baix
- Suma 4 a 6: Grau de dificultat mitjà
- Suma 7 a 9: Grau de dificultat alt
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Enderrocs o arrencades:
- Preparació de la zona de treball
- Demolició de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de runa sobre 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
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.
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.
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha
d'especificar, com a mínim:
- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).
El paviment no ha de tenir conductes d’instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de desmuntar els aparells d’instal·lació
i de mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui destorbar la feina.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molè sties o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veï nes,
s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat
suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
Els materials d’aplec i posterior reaprofitament s’ han de situar en una zona amplia i arrecerada.
S'ha de complir la normativa vigent en matè ria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de
productes de construcció.
ARRENCADA DE PAVIMENTS SITUATS SOBRE SOSTRES:
El paviment s'aixecarà abans de procedir a l'enderroc de l'element resistent en el qual està col·locat, sense afectar la capa de
compressió del sostre ni debilitar les voltes, bigues o biguetes.
No es dipositarà runa damunt de les bastides.
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports pròpies que hagin de mantenir-se dempeus o d'edificacions i elements aliens a
l'enderroc.
No s'acumularà runa amb un pes superior a 100 kg/m2 damunt dels sostres, en cap cas.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ , DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA:
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
ENDERROC DE SOLERA LLEUGERAMENT ARMADA, ARRENCADA I DESMUNTATGE DE PAVIMENT, ARRENCADA DE
RECRESCUT:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras
y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-ADD/1975
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones
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K2 - DEMOLICIONES, DERRIBOS, MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y GESTIÓN DE RESIDUOS
K21 - DERRIBOS, ARRANQUES, REPICADOS Y DESMONTAJES
K21A - DESMONTAJES Y ARRANQUES DE CERRAMIENTOS Y DIVISORIAS PRACTICABLES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K21A3A1A.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Enderroc d’elements de fusteria, amb càrrega manual sobre camió o contenidor.
S'han considerat els següents elements:
- Arrencada de fulla i bastiment
- Desmuntatge de persiana de llibret
- Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Arrencada o desmuntatge de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de l'element arrencat
- Aplec dels elements desmuntats
- Càrrega dels elements arrencats sobre el camió
CONDICIONS GENERALS:
Els materials arrencats han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans
de què es disposin i de les condicions de transport.
Quan s’apreciï alguna anomalia, es notificarà immediatament a la DF.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
No s’ha de depositar runa sobre les bastides.
No s’acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se a peu dret o en edificacions i elements aliens
a l’enderroc.
No s’acumularà runa amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara que estiguin en bon estat.
Si l’arrencada o desmuntatge solsament afecta a la fusteria i al bastiment, no s’ ha de malmetre el forat d’obra de l’element que
s’arrenca.
Quan s’arrenqui la fusteria en plantes inferiors a la que s’està enderrocant, no s’afectarà l’estabilitat de l’element estructur al on
estigui situada, i es disposaran, en les obertures que donin al buit, proteccions provisionals.
Durant l'arrencada d’elements de fusta, s’arrencaran o doblegaran les puntes i claus.
Els vidres es desmuntaran sense trossejar-los per que no puguin produir talls o lesions.
Si s’arrenquen o desmunten elements de fusteria situats en un tancament exterior, l’edifici ha de quedar envoltat d’una tanca
d’alçà ria >2 m, situada a una distància de l’edifici i de la bastida > 1,5 m i convenientment senyalitzada.
S’han de col·locar proteccions com xarxes, lones, així com una pantalla inclinada rígida que sobresurti de la façana una
distància >2 m.
En finalitzar la jornada, no han de romandre elements de les edificacions en estat inestable que el vent, les condicions
atmosfèriques o bé altres causes en puguin provocar l’enderroc.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat
suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
DESMUNTATGE:
Durant el procés de desmuntatge no s'han de malmetre els elements a reutilitzar.
Si en el conjunt de peces a desmuntar hi haguéssin elements mòbils (finestrons, paravents, etc,), aquests s'han d'immobilitzar.
Es disposarà d'una superfície ampla i arrecerada per l'aplec del material a reutilitzar.
S'evitaran les caigudes o cops sub jectant els elements que s'hagin de desmuntar amb eslingues suaus i fent-les descendir
amb politges.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
DESMUNTATGE PER UNITATS:
Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.
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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 - DEMOLICIONES, DERRIBOS, MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y GESTIÓN DE RESIDUOS
K21 - DERRIBOS, ARRANQUES, REPICADOS Y DESMONTAJES
K21B - DESMONTAJES, ARRANQUES Y DEMOLICIONES DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y
SEÑALIZACIÓN
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Demolició o desmuntatge d'elements de seguretat, protecció i senyalització, amb mitjans mecà nics i càrrega sobre camió.
S'han considerat els tipus següents:
- Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges clavats a terra
- Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges amb base de formigó
- Demolició de barrera de seguretat rígida de formigó
- Desmuntatge de barana metàl·lica
- Desmuntatge de reixa i ancoratges
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
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 elements desmuntats han de quedar apilats per tal de facilitar-ne la càrrega.
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 i en condicions d'ús.
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'han de separar les bandes i els terminals, treient primer els elements d'unió, perns i femelles, i després les peces
separadores.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molè sties o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veï nes,
s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat
suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha de complir la normativa vigent en matè ria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de
productes de construcció.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Pàgina: 240

Rehabilitació puntual Pavelló Poliesportiu Municipal, (Vilobí d'Onyar)

DESMUNTATGE O DEMOLICIÓ DE BARRERA DE SEGURETAT, BARANA O BALAUSTRADA:
m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT.
DESMUNTATGE DE REIXA:
m2 realment executat, amidat segons les especificacions de la DT.
DESMUNTATGE DE SENYAL DE TRÀNSIT O ARRENCADA D’ESCALA DE GAT:
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.
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.
____________________________________________________________________________

K2 - DEMOLICIONES, DERRIBOS, MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y GESTIÓN DE RESIDUOS
K21 - DERRIBOS, ARRANQUES, REPICADOS Y DESMONTAJES
K21D - DEMOLICIONES Y ARRANQUES DE ELEMENTOS DE EVACUACIÓN Y VENTILACIÓN
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 mecà nics.
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.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molè sties o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veï nes,
s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat
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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 a l’Ordre de 31
d’octubre de 1984.
Per tal de garantir un nivell baix d’emissions de fibres d’ amiant respirables, s’han d’utilitzar eines de tall lent i eines amb
aspiradors de pols d’acord amb l’establert a la UNE 88411.
Les zones de treball on existeixi risc d’exposició a l’amiant han d’ estar clarament delimitades i senyalitzades.
Els residus que continguin amiant s’han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més aviat possible, en recipients
tancats que impedeixin l’emissió de fibres d’amiant a l’ambient.
Aquests recipients han d’anar senyalitzats amb etiquetes d’advertència de perill.
S'ha de complir la normativa vigent en matè ria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de
productes de construcció.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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.
Orden de 31 de octubre de 1984 por la que se aprueba el Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto.
Orden de 7 de enero de 1987 por la que se establecen normas complementarias del Reglamento sobre trabajos con riesgo de
amianto.
Orden de 26 de julio de 1993 por la que se modifican los artículos 2, 3 y 13 de la orden de 31 de octubre de 1984 por la que se
aprueba el reglamento sobre trabajos con amianto y el artículo 2 de la Orden de 7 de enero de 1987 por la que se establecen
normas complementarias al citado Reglamento
* 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 - DEMOLICIONES, DERRIBOS, MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y GESTIÓN DE RESIDUOS
K21 - DERRIBOS, ARRANQUES, REPICADOS Y DESMONTAJES
K21E - DESMONTAJES Y ARRANQUES DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN, CALEFACCIÓN Y VENTILACIÓN
MECÁNICA
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Arrencada i desmuntatge, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova col·locació d’elements d'instal· lacions de
climatització, calefacció i ventilació mecànica.
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S’han considerat les unitats d’obra següents:
- Desmuntatge de calderes
- Arrencada de radiador
- Arrencada de tubs de calefacció
- Arrencada d'unitat exterior d'aire condicionat
- Arrencada d'unitat interior d'aire condicionat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Operacions de preparació
- Desmuntatge o arrencada dels elements
- Enderroc dels fonaments si es el cas
- Neteja de la superfície de les restes de runa
- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels materials de rebuig generats i
condicionament de l’abocador
- Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que indica la DT, descàrrega i classificació
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
La xarxa ha d'estar fora de servei.
Si la xarxa o l'element a desmuntar conté fluids, aquests s'han de buidar.
Els elements s’han de desmuntar amb les eines apropiades.
Es tindrà especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar en un altre lloc.
Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats per a aquest fi. Si aquests punts es
varen retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a muntar.
Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar, com ara grues, cistelles, etc.
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. Si es tracta d'un element elèctric, l'extrem de la part
de la xarxa que no es retira ha de quedar convenientment protegit.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients i evitar danys a les
construccions pròximes.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la DT 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 la seva amplària és > 35 cm i la seva alçària és <= 2 m.
En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin 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.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements que calen
per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el trajecte.
En cas d’utilització d’abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l’obra sense que prèviament estigui
aprovat l’abocador per la DF i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda.
En cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l’ inici de les feines, l’empresa encarregada
d’executar-les haurà d’establir un pla de treball que ha de ser aprovat per l’autoritat de treball.
Quan tècnicament sigui possible, l’amiant o els materials que el continguin han de ser retirats abans de començar les
operacions de demolició.
En els treballs amb risc d’amiant s’han de prendre les mesures de protecció individuals i col· lectives establertes a l’Ordre de 31
d’octubre de 1984.
Per tal de garantir un nivell baix d’emissions de fibres d’ amiant respirables, s’han d’utilitzar eines de tall lent i eines amb
aspiradors de pols d’acord amb l’establert a la UNE 88411.
Les zones de treball on existeixi risc d’exposició a l’amiant han d’ estar clarament delimitades i senyalitzades.
Els residus que continguin amiant s’han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més aviat possible, en recipients
tancats que impedeixin l’emissió de fibres d’amiant a l’ambient.
Aquests recipients han d’anar senyalitzats amb etiquetes d’advertència de perill.
S'ha de complir la normativa vigent en matè ria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de
productes de construcció.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ARRENCADA O DESMUNTATGE D’INSTAL·LACIÓ O COMPONENTS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ O VENTILACIÓ :
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Unitat d’element realment desmuntat, inclòs l’ enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions
de la DT.
ARRENCADA DE TUB DE CALEFACCIÓ:
m linial de tub realment arrencat, amidat 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
Orden de 31 de octubre de 1984 por la que se aprueba el Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto.
Orden de 7 de enero de 1987 por la que se establecen normas complementarias del Reglamento sobre trabajos con riesgo de
amianto.
Orden de 26 de julio de 1993 por la que se modifican los artículos 2, 3 y 13 de la orden de 31 de octubre de 1984 por la que se
aprueba el reglamento sobre trabajos con amianto y el artículo 2 de la Orden de 7 de enero de 1987 por la que se establecen
normas complementarias al citado Reglamento
* UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra.

____________________________________________________________________________

K2 - DEMOLICIONES, DERRIBOS, MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y GESTIÓN DE RESIDUOS
K21 - DERRIBOS, ARRANQUES, REPICADOS Y DESMONTAJES
K21G - DESMUNTATGES I ARRENCADES D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K21G1ATH.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Arrencada, desmuntatge i enderroc, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova col·locació d’elements
d’instal·lacions de gas, elèctriques, lampisteria o d’enllumenat.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Arrencada de tubs i accessoris d’instal·lació de gas, elèctrica i lampisteria
- Arrencada de llum superficial
- Desmuntatge de llum superficial
- Desmuntatge de fanal
- Desmuntatge de braç mural
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Operacions de preparació
- Desconnexió de la xarxa d'alimentació, i protecció dels terminals, en el seu cas
- Desmuntatge o arrencada dels elements
- Enderroc dels fonaments si es el cas
- Neteja de la superfície de les restes de runa
- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels materials de rebuig generats i
condicionament de l’abocador
- Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que indica la DT, descàrrega i classificació
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització,
eliminació en obra, etc.).
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
La xarxa ha d’estar fora de servei.
Si la xarxa o l’element a desmuntar conté fluids, aquests s’han de buidar.
Els elements s’han de desmuntar amb les eines apropiades.
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Es tindrà especial cura amb els elements que s’han de tornar a muntar en un altre lloc.
Els elements grans i pesats s’han de subjectar i manipular pels punts d’ ancoratge disposats per a aquest fi. Si aquests punts
es varen retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a muntar.
Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar (grues, cistelles, etc.).
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. Si es tracta d’un element elèctric, l’ extrem de la part
que no es retira ha de quedar convenientment protegit.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients i evitar danys a les
construccions pròximes.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentació 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.
En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin afectar les construccions veï nes, s'han
de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat
suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements que calen
per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el trajecte.
En cas d’utilització d’abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l’obra sense que prèviament estigui
aprovat l’abocador pel Director d’Obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ARRENCADA DE TUBS D’INSTAL·LACIÓ O RETIRADA DE CABLES:
m linial de tub realment arrencat, amidat segons les especificacions de la DT.
ARRENCADA D’INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES O D’ENLLUMENAT:
Unitat d’element realment desmuntat, inclòs l’ enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions
de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________

K2 - DEMOLICIONES, DERRIBOS, MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y GESTIÓN DE RESIDUOS
K21 - DERRIBOS, ARRANQUES, REPICADOS Y DESMONTAJES
K21J - DESMONTAJES Y ARRANQUES DE INSTALACIONES DE FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Arrencada, desmuntatge i enderroc, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova col·locació d’elements
d’instal·lacions de gas, elèctriques, lampisteria o d’enllumenat.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Arrencada de cisterna
- Arrencada d’inodor
- Arrencada de bidet
- Arrencada de lavabo
- Arrencada de plat de dutxa
- Arrencada de banyera
- Arrencada d’aigüera
- Arrencada de safareig
- Desmuntatge d’escalfador d’aigua
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
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- Operacions de preparació
- Desconnexió de la xarxa d'alimentació, i protecció dels terminals, en el seu cas
- Desmuntatge o arrencada dels elements
- Enderroc dels fonaments si es el cas
- Neteja de la superfície de les restes de runa
- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels materials de rebuig generats i
condicionament de l’abocador
- Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que indica la DT, descàrrega i classificació
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització,
eliminació en obra, etc.).
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
La xarxa ha d’estar fora de servei.
Si la xarxa o l’element a desmuntar conté fluids, aquests s’han de buidar.
Els elements s’han de desmuntar amb les eines apropiades.
Es tindrà especial cura amb els elements que s’han de tornar a muntar en un altre lloc.
Els elements grans i pesats s’han de subjectar i manipular pels punts d’ ancoratge disposats per a aquest fi. Si aquests punts
es varen retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a muntar.
Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar (grues, cistelles, etc.).
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. Si es tracta d’un element elèctric, l’ extrem de la part
que no es retira ha de quedar convenientment protegit.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients i evitar danys a les
construccions pròximes.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentació 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.
En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin afectar les construccions veï nes, s'han
de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat
suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements que calen
per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el trajecte.
En cas d’utilització d’abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l’obra sense que prèviament estigui
aprovat l’abocador pel Director d’Obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’element realment desmuntat, inclòs l’ enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions
de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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K2 - DEMOLICIONES, DERRIBOS, MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y GESTIÓN DE RESIDUOS
K21 - DERRIBOS, ARRANQUES, REPICADOS Y DESMONTAJES
K21P - DESMONTAJES Y ARRANQUES DE INSTALACIONES AUDIOVISUALES Y DE COMUNICACIÓN
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Arrencada i desmuntatge, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova col·locació d’elements d'instal· lacions de
comunicacions.
- Desmuntatge d'altaveu amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització i cà rrega manual de runa sobre
camió o contenidor
- Desmuntatge de central de megafonia, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Operacions de preparació
- Desconnexió de la xarxa d'alimentació, i protecció dels terminals, en el seu cas
- Desmuntatge o arrencada dels elements
- Enderroc dels fonaments si es el cas
- Neteja de la superfície de les restes de runa
- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels materials de rebuig generats i
condicionament de l’abocador
- Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que indica la DT, descàrrega i classificació
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització,
eliminació en obra, etc.).
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
La xarxa ha d’estar fora de servei.
Si la xarxa o l’element a desmuntar conté fluids, aquests s’han de buidar.
Els elements s’han de desmuntar amb les eines apropiades.
Es tindrà especial cura amb els elements que s’han de tornar a muntar en un altre lloc.
Els elements grans i pesats s’han de subjectar i manipular pels punts d’ ancoratge disposats per a aquest fi. Si aquests punts
es varen retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a muntar.
Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar (grues, cistelles, etc.).
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. Si es tracta d’un element elèctric, l’ extrem de la part
que no es retira ha de quedar convenientment protegit.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients i evitar danys a les
construccions pròximes.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentació 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.
En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin afectar les construccions veï nes, s'han
de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat
suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements que calen
per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el trajecte.
En cas d’utilització d’abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l’obra sense que prèviament estigui
aprovat l’abocador pel Director d’Obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’element realment desmuntat, inclòs l’ enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions
de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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K2 - DEMOLICIONES, DERRIBOS, MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y GESTIÓN DE RESIDUOS
K21 - DERRIBOS, ARRANQUES, REPICADOS Y DESMONTAJES
K21Q - DESMONTAJES Y ARRANQUES DE EQUIPAMIENTOS FIJOS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Arrencades i desmuntatges d'equipaments fixos, mobiliari i elements de suport obsolets.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Arrencada d'element metàl·lic collat en parament, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Desmuntatge de campana de 350/800 kg de pes, com a màxim i a una alçària de 15 m, com a màxim, amb mitjans manuals i
mecànics i aplec de materials per a la seva reutilització, sense incloure embalatges
- Desmuntatge d'element d'equipament fix o mòbil, de 500/1000 kg de pes, com a màxim i a una alçària de 5/25 m, com a
màxim, amb mitjans manuals i mecà nics i aplec de materials per a la seva reutilització, sense incloure embalatges
- Desmuntatge d'element de petit equipament (es pot manipular entre dues persones) a una alçària de 5 m, com a màxim, amb
mitjans manuals, aplec de materials per a la seva reutilització, sense incloure embalatges o càrrega sobre camió o contenidor
- Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva reutilització, sense incloure embalatges o
sobre camió o contenidor
- Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, trasllat interior amb mitjans mecànics a una alçària de 5 m, com a màxim,
aplec de materials per a la seva reutilització, sense incloure embalatges o càrrega sobre camió o contenidor
- Protecció amb film de polietilè transparent d'imatge escultòrica de fusta, desmuntatge i aplec per a la seva reutilització
- Desmuntatge de maquinària de rellotge a 20 m d'alçària i aplec de material per a la seva reutilització o restauració
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Operacions de preparació
- Desconnexió de la xarxa d'alimentació, i protecció dels terminals, si es el cas
- Desmuntatge o arrencada dels elements
- Neteja de la superfície de les restes de runa
- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels materials aprofitables al lloc d'aplec o
reparació
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.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
La xarxa d'alimentació elèctrica ha d'estar fora de servei.
Els elements s’han de desmuntar amb les eines apropiades.
Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats per a aquest fi. Si aquests punts es
van retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a muntar.
Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar, com ara grues, cistelles, etc.
L'extrem de la part de la xarxa que no es retira ha de quedar convenientment protegit.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la DT o en el seu defecte, la DF.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin 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.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements que calen
per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el trajecte.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ARRENCADA D'ELEMENT METÀL·LIC, DESMUNTATGE DE CAMPANA, DESMUNTATGE D'EQUIPAMENT FIX O MÒBIL,
DESMUNTATGE D’IMATGE ESCULTÒRICA, O DESMUNTATGE DE MAQUINÀRIA DE RELLOTGE:
Unitat de quantitat realment desmuntada, inclòs l’enderroc dels suports i bancades si é s el cas, amidat segons les
especificacions de la DT.
DESMUNTATGE DE MOBILIARI:
m3 de volum aparent realment desmuntat o traslladat, segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________

K2 - DEMOLICIONES, DERRIBOS, MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y GESTIÓN DE RESIDUOS
K22 - MOVIMENTS DE TERRES
K222 - EXCAVACIONS DE RASES I POUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K2221ATH.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d’instal·lacions, realitzades amb mitjans mecà nics o
manuals, de forma contínua o realitzades per dames.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l’excavació
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l’ordre d’execució de les dames si és el cas
- Excavació de les terres
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, segons indiqui la partida d’obra
CONDICIONS GENERALS:
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 20 i 50.
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50
sense rebot.
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al capaç de ser
foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig SPT.
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte, les que determini la DF.
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de quedar reblerts.
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.
Toleràncies d'execució:
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm
- Planor: ± 40 mm/m
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm
- Nivells: ± 50 mm
- Aplomat o talús de les cares laterals: ± 2°

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures
topogràfiques.
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents:
- Amplària: >= 4,5 m
- Pendent:
- Trams rectes: <= 12%
- Corbes: <= 8%
- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m: <= 6%
- El talús ha de ser fixat per la DF.
La finalització de l’ excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació, s’ha de fer just abans de la
col·locació del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del sol.
Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es pugui formigonar la capa de
neteja.
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.
Cal extreure del fons de l’excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de resistè ncia local diferent de la resta,
com ara roques, restes de fonaments, bosses de material tou, etc, i rebaixar el fons de l’excavació per tal que la sabata tingui
un recolzament homogeni.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir les especificacions fixades
al seu plec de condicions.
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun dels casos següents:
- S'hagi de treballar a dins
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF.
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la.
Els esgotaments s’han de fer sense comprometre l’estabilitat dels talussos i les obres veïnes, i s’ han de mantenir mentre durin
els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l’excavació.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la
DF.
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients.
S'ha de complir la normativa vigent en matè ria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de
productes de construcció.
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes existents i de compacitat igual.
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents d'aigua interns, en els
talussos.
EXCAVACIÓ PER DAMES:
L’ordre d’execució de les dames ha de ser el que determini la DT , o en el seu defecte el que estableixi la DF.
No es pot començar l’excavació d’un grup de dames si totes les dames del grup anterior no estan reblertes de formigó, i en
condicions de suportar les empentes del terreny.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny
aixecats abans de començ ar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni
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els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la cà rrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta
execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les
terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a
excavacions, entibacions i voladures.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
OBRES D’EDIFICACIÓ:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico
de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.
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K2 - DEMOLICIONES, DERRIBOS, MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y GESTIÓN DE RESIDUOS
K2R -

GESTIÓ DE RESIDUS

K2R4 - CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE
RESIDUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K2R440M0.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o demolició o material d’excavació.
S’han considerat les operacions següents:
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d’excavació o residu de construcció o demolició
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS:
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material.
El contenidor ha d’estar adaptat al material que ha de transportar.
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la maquinària que
s'utilitzi.
TRANSPORT A OBRA:
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la mateixa obra o entre
dues obres.
Les àrees d’abocada han de ser les que defineixi el “Pla de Gestió de Residus de la Construcció i Enderrocs” de la 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
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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.
TERRES:
Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%
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.
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida
por el amianto.
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de
la construcció.

____________________________________________________________________________

K2 - DEMOLICIONES, DERRIBOS, MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y GESTIÓN DE RESIDUOS
K2R -

GESTIÓ DE RESIDUS

K2R6 - CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE
GESTIÓ DE RESIDUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K2R64237.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o demolició o material d’excavació.
S’han considerat les operacions següents:
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d’excavació o residu de construcció o demolició
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS:
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients.
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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 la 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.
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida
por el amianto.
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de
la construcció.
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K2 - DEMOLICIONES, DERRIBOS, MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y GESTIÓN DE RESIDUOS
K2R -

GESTIÓ DE RESIDUS

K2RA - DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIO AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K2RA73G0.
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.
En el cas en que la partida així o especifiqui, s’inclou el cànon d’ abocament del residu a dipòsit controlat segons el que
determina la Llei 8/2008.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessàri a 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.
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida
por el amianto.
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de
la construcció.
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.
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K43 - ESTRUCTURAS DE MADERA
K43R - REPARACIÓN DE ESTRUCTURAS DE MADERA
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Reparació d'elements estructurals de fusta.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Substitució d’elements estructurals de forma parcial
- Reparació de tram central o cap de biga (sistema beta o perfils d’acer)
- Tractament curatiu o tractament preventiu amb productes insecticides fungicides
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Substitució d’elements:
- Preparació de la zona de treball
- Identificació dels elements a substituir, i dels llocs que cal apuntalar
- Col·locació dels puntals, arriostraments i entibacions necessàries per a eliminar les càrregues sobre la peça a substituir
- Extracció de la peça a substituir
- Col·locació i fixació provisional de la peça nova
- Execució de les unions
- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells
- Desmuntatge dels puntals, arriostraments i entibacions
Reparació de tram central o cap de biga sistema beta:
- Preparació de la zona de treball
- Identificació dels elements a reforçar, i dels llocs que cal apuntalar
- Col·locació dels puntals, arriostraments i entibacions necessàries per a eliminar les càrregues sobre la peça a reparar
- Sanejar la part de la fusta en mal estat
- Fer les perforacions per introduir els reforços de fibra de vidre
- Col·locació de les armadures de fibra de vidre i reblert amb morter de resines epoxi
- Reconstrucció de l’aspecte exterior de la fusta, tapant les perforacions que restin vistes amb massilla de fusta
- Desmuntatge dels puntals, arriostraments i entibacions, una vegada assolida la capacitat resistent del morter
Reforç de cap de biga amb perfils d’acer:
- Preparació de la zona de treball
- Identificació dels elements a reforçar, i dels llocs que cal apuntalar
- Col·locació dels puntals, arriostraments i entibacions necessàries per a eliminar les càrregues sobre la peça a reparar
- Sanejar la part de la fusta en mal estat
- Ancorar la placa d’acer a la paret
- Soldar els perfils d’acer a la placa i fixar-los a la biga de fusta amb els passadors
- Reblert de l’espai entre la biga de fusta i el perfil d’acer amb morter polimèric
- Desmuntatge dels puntals, arriostraments i entibacions, una vegada assolida la capacitat resistent del morter
Tractament preventiu o curatiu amb protector químic insecticida fungicida:
- Preparació de la zona de treball
- Identificació dels elements a tractar
- Tancar l’estança on s’ha d’aplicar el tractament, o aïllar els elements a tractar de corrents d’aire
- Injectar i polvoritzar (tractament curatiu) o polvoritzar (tractament preventiu) el protector químic insecticida fungicida
SUBSTITUCIÓ D’ELEMENTS ESTRUCTURALS:
La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades per la DF.
La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada.
El tipus d’unió i els materials utilitzats per a la unió han de ser els indicats a la DT. En el seu defecte cal verificar que son
capaços de resistir sense deformacions els esforços als que estaran sotmesos.
Cada element ha de dur les marques d'identificació suficients per tal de definir la seva posició a l'obra.
REPARACIÓ DE TRAM CENTRAL O CAP DE BIGA:
La biga reparada ha de ser capaç de resistir els esforç os estructurals als que es veurà sotmesa.
TRACTAMENT CURATIU O TRACTAMENT PREVENTIU AMB PRODUCTES INSECTICIDES FUNGICIDES:
El tractament curatiu ha de penetrar a l'interior de l'estructura, de forma uniforme.
Exteriorment la fusta ha d'estar tractada uniformement en tota la superfície accessible, sense que apareguin regalims, taques,
etc.
L'aplicador ha de determinar el temps que la fusta tractada ha de restar aïllada de l'exterior, per tal de que el tractament no
perdi efectivitat.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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SUBSTITUCIÓ D’ELEMENTS ESTRUCTURALS:
El constructor ha d'elaborar els plà nols de taller i un programa de muntatge que han de ser aprovats per la DF abans d'iniciar
els treballs en obra.
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.
No es pot iniciar el desmuntatge de cap peça fin s a verificar que no està en càrrega i que la resta de l'estructura és estable.
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda pels sistemes de muntatge 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.
No s’han de forçar les peces per a realitzar les unions.
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.
Quan es faci necessari tesar alguns elements de l'estructura abans de posar-la en servei, s'indicarà en els Plànols i Plec de
Condicions Tècniques Particulars la forma en què s'ha fet i els medis de comprovació i mesura.
Les parts que hagin de quedar d’accés difícil després del seu muntatge, però sense estar en contacte, rebran les capes de
vernís o pintura, 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.
Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica.
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues o més peces.
Després de perforar les peces s'han de separar per a eliminar les rebaves.
La perforació s'ha de realitzar a diàmetre definitiu, excepte en els forats en que sigui previsible la rectificació per coincidència,
els quals s'han de fer amb un diàmetre 1 mm menor que el definitiu.
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les peces armades i el contacte
íntim de les peces d'unió.
El cargols d'una unió s'han de collar inicialment al 80% del moment torsor final, començ ant pels situats al centre, i s'acabaran
de collar en una segona fase.
REPARACIÓ DE TRAM CENTRAL O CAP DE BIGA:
S’han d’eliminar les cà rregues que actuen sobre la biga i verificar que la resta de l'estructura es estable abans de començar a
sanejar-la.
Cal apuntalar-la per tal que no es desplaci de la seva posició durant els treballs de perforacions i reblert, fins al moment que el
morter assoleixi la resistència de treball segons les instruccions del subministrador.
TRACTAMENT CURATIU O TRACTAMENT PREVENTIU AMB PRODUCTES INSECTICIDES FUNGICIDES:
El personal que faci l'aplicació ha d'estar qualificat per la manipulació dels productes utilitzats.
A la sala on es faci l'aplicació no hi ha d'haver altra personal que els aplicadors.
Una vegada finalitzada l'aplicació la zona tractada s'ha d'aïllar durant el temps que indiqui l'aplicador.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
SUBSTITUCIÓ D’ELEMENTS ESTRUCTURALS:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i
expressament per la DF.
El volum de les peces compostes es la suma dels volums de cada un dels seus perfils, llargària x secció teòrica, incloent la
llargària dels encaixos i solapaments.
REPARACIÓ DE TRAM CENTRAL O CAP DE BIGA:
Unitat de reparació de cada tipus realitzada segons les especificacions de la DT.
TRACTAMENT CURATIU O TRACTAMENT PREVENTIU AMB PRODUCTES INSECTICIDES FUNGICIDES:
m2 de superfí cie amidat segons les especificacions de la DT i amb aquelles modificacions i singularitats acceptades
prèviament i expressament per la DF.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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K4 - ESTRUCTURAS
K43 - ESTRUCTURAS DE MADERA
K43Z - ELEMENTOS AUXILIARES PARA ESTRUCTURAS DE MADERA
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació d'elements auxiliars (encastaments, recolzaments, rigiditzadors, connectors, etc.) per a estructures de fusta
asserrada o encolada, amb perfils normalitzats d'acer, utilitzats directament o formant peces compostes.
S'han considerat els tipus de perfils següents:
- Connectors amb vis cargolat, col·locats a sobre de bigues, per fer d’unió amb una capa de compressió de formigó
- Elements d’unió amb perfils d'acer laminat en calent de les series L, LD, T, rodó, quadrat o rectangle d'acer S275JR,
galvanitzat
- Elements d’unió amb perfils d’acer inoxidable AISI 304 o 316
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig i marcat dels eixos
- Col·locació i fixació provisional de la peça
- Aplomat i nivellació definitius
- Execució de les unions, en el seu cas
- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells
CONNECTORS AMB VIS CARGOLAT:
Els connectors han d’estar cargolats a la biga de fusta amb la separació indicada a la DT.
Han de sobresortir de la superfície superior de la biga 3 cm.
Toleràncies d'execució:
- Alineació: ± 2 mm/m
- Nivell: ± 5 mm
- Separació connectors: ± 10 mm
ELEMENTS D’UNIO AMB PERFILS O PLAQUES:
La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades per la DF.
La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada.
Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves dimensions, tipus d'acer i perfils s'han
de correspondre amb les indicacions de la DT.
Cada component de l’estructura ha de dur una marca d’identificació que ha de ser visible desprès del muntatge. Aquesta
marca no ha d’estar feta amb entalladura cisellada .
La marca d’identificació ha d’indicar l’orientació de muntatge del component estructural quan aquesta no es dedueixi clarament
de la seva forma.
Els elements de fixació, i les xapes, plaques petites i accessoris de muntatge han d’anar embalats i identificats adequadament.
Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que dificultin el contacte amb l'element
que s'han d'unir.
Si el perfil està galvanitzat, la col·locació de l'element no ha de produir desperfectes en el recobriment del zenc.
L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament.
No es permet reb lir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a disposar cargols provisionals de
muntatge.
Toleràncies d'execució:
- Llargària de l’element: ± 2 mm
- Planor: ± 0,2%
- Dimensions plaques d'ancoratge: ± 2%
- Separació entre barres d'ancoratge: ± 2%
- Alineació entre barres d'ancoratge: ± 2 mm
- Alineació: ± 2 mm/m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
ELEMENTS D’UNIÓ AMB PERFILS:
El constructor ha d'elaborar els plà nols de taller i un programa de muntatge que han de ser aprovats per la DF abans d'iniciar
els treballs en obra.
Qualsevol modificació durant els treballs ha d’aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment en els plà nols de taller.
Els components estructurals s’han de manipular evitant que es produeixin deformacions permanents i procurant que els
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desperfectes superficials siguin mínims. Han d’anar protegits en els punts de subjecció.
Tot subconjunt estructural que durant les operacions de càrrega, transport, emmagatzematge i muntatge experimenti
desperfectes, s’ha de reparar fins que sigui conforme.
Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu que després d'arreglar-los
afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda.
Els components de l’estructura s’han d’emmagatzemar apilats sobre el terreny sense estar en contacte amb el terra i de forma
que no es produeixi acumulació d’aigua.
El muntatge de l’estructura s’ha de fer d’acord amb el programa de muntatge i garantint la seguretat estructural en tot moment.
Durant les operacions de muntatge, l’estructura ha de resistir, en condicions de seguretat, les càrregues provisionals de
muntatge i els efectes de les càrregues de vent.
Les traves i encastaments o subjeccions provisionals s’han de mantenir en la seva posició fins que l’avanç del muntatge
permeti que puguin ser retirats de forma segura.
Les unions per a peces provisionals necessàries per al muntatge s’han de fer de forma que no debilitin l’estructura ni
disminueixin la seva capacitat de servei.
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda pels sistemes de muntatge utilitzats.
Els dispositius d’ancoratge provisionals s’han d’assegurar per a evitar que s’afluixin de forma involuntària.
Durant el procé s de muntatge, el constructor ha de garantir que ninguna part de l’estructura estigui deformada o
sobrecarregada permanentment per l’apilament de materials estructurals o per càrregues provisionals de muntatge.
Un cop muntada una part de l’estructura, s’ha d’alinear al més aviat possible i immediatament després completar el
cargolament.
No s’han de fer unions permanents fins que una part suficient de l’estructura no estigui ben alineada, anivellada, aplomada i
unida provisionalment de manera que no es produeixin desplaç aments durant el muntatge o l’alineació posterior de la resta de
l’estructura.
La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller.
Els desperfectes que les operacions de magatzematge i manipulació ocasionin en l’acabat superficial de l’estructura s’han de
reparar amb procediments adequats.
Per a la reparació de superfícies galvanitzades s’han d’utilitzar productes de pintura adequats aplicats sobre àrees que agafin,
com a mínim, 10 mm de galvanització intacta.
Le s parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge han de rebre el tractament de protecció després de la
inspecció i acceptació de la DF i abans del muntatge.
CONNECTORS AMB VIS CARGOLAT:
Els connectors s’han de col·locar cargolant-los. No s’han de fixar a cops.
En cas de que la fusta de la biga no tingués prou resistència per a fixar els connectors (zones amb pudricions, corcs, tèrmits,
etc.), cal comunicar-lo a la DF, i no col·locar la capa de formigó.
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS:
Els forats per als cargols s’han de fer amb perforadora mecànica. S’admet un altre procediment sempre que proporcioni un
acabat equivalent.
Es permet l’execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits establerts a l’apartat 10.2.3 del DB-SE
A en obres d’edificació o els establerts a l’apartat 640.5.1.1 del PG3 en obres d’enginyeria civil.
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues o més peces.
Els forats allargats s’han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o punxonatge de dos forats i posterior
oxitall.
Despré s de perforar les peces i abans d’unir-les s’han d’eliminar les rebaves.
Els cargols i les femelles no s’han de soldar.
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les peces armades i el contacte
íntim de les peces d'unió.
Les femelles s’ han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després del muntatge.
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s’ha de collar fins arribar al “collat a tocar”
sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest procés s’ha de fer progressivament començant pels cargols situats al
centre. Si és necessari s’han de fer cicles addicionals de collat .
Abans de començ ar el pretesat, els cargols pretesats d’un grup s’han de collar d’acord amb el que s’ha indicat per als cargols
sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s’han de fer cicles addicionals de collat.
S’han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats fins al pretesat mínim, s’afluixin.
El collat dels cargols pretesats s’ha de fer seguint un dels procediments següents:
- Mètode de control del parell torsor
- Mètode del gir de femella
- Mètode de l’indicador directe de tensió
Les superfí cies que han de transmetre esforços per fricció s’han de netejar d’olis amb netejadors químics. Després de la
preparació i fins l’ armat i cargolat s’han de protegir amb cobertes impermeables.
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La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s’ha de tractar fins que no s’hagi inspeccionat
la unió.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
CONNECTORS AMB VIS CARGOLAT:
Unitat de quantitat realment col·locada segons les especificacions de la DT.
ELEMENTS D’UNIÓ AMB PERFILS:
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.
Aquest criteri inclou les pè rdues de material corresponents a retalls.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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-EN 383:1998 Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Determinación de la resistencia al aplastamiento y del módulo
de aplastamiento para los elementos de fijación tipo clavija.
* UNE-EN 385:1996 Empalmes por unión dentada en madera estructural. Especificaciones y requisitos mínimos de fabricación.
* UNE-EN 385:1997 ERR Empalmes por unión dentada estructural. Especificaciónes y requisitos mínimos de fabricación.
* UNE-EN 912/AC:2001 Conectores para madera. Especificaciones de los conectores para madera.
* UNE-EN 1912:1999 Madera estructural. Clases resistentes. Asignación de especies y calidad visuales.
* UNE-ENV 387:1999 Madera laminada encolada. Uniones dentadas de gran dimensión. Especificación y requisitos mínimos
de fabricación.
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:
- Es demanarà al taller de fabricació la certificació d’ haver realitzat l’adequat control dimensional dels perfils i altres elements
utilitzats en la construcció de les peces d’estructura.
- En perfils conformats i buits, control dimensional del subministra del taller. Sobre un 10% de les peces rebudes de taller, es
farà una mesura de la longitud i de la fletxa.
- Recepció i aprovació del pla de muntatge del contractista.
- Control geomètric de l’element acabat. Mesura del desplom i fletxa d’un 10% dels elements verticals i d’un 10% de les bigues.
Així mateix sobre un 10% dels elements estructurals muntats en obra, es farà una mesura de les dimensions principals.
UNIONS SOLDADES:
- A l’obra i a disposició del personal encarregat de soldar hi ha d’haver un pla de soldatge, que ha d’incloure , com a mínim, els
detalls de les unions, les dimensions i els tipus de soldadura, l’ordre a seguir, les especificacions del procés i les mesures per a
evitar l’esquinçament laminar.
- Examen de la qualificació dels soldadors que intervinguin:
- Els soldadors tenen que estar certificats per un organisme acreditat y qualificar-se d’acord amb la norma UNE-EN 287-1
- Cada tipus de soldadura necessita una qualificació especifica de soldador
- Inspecció del equips de soldatge. Recepció dels corresponents certificats d’homologació:
- Els components a soldar tenen que estar correctament col·locats i fixes mitjançant dispositius adequats o soldadures de
punteig, però no mitjanç ant soldadures addicionals, i tenen que ser accessibles per el soldador.
- Es comprovarà que les dimensions finals estan dins de les toleràncies admissibles.
- Inspecció visual de les superfícies d’acer que s’han de soldar:
- Les superfícies i vores tenen que ser els apropiats pel procés que s’utilitzi i estar lliures de fissures, entalladures, materials
que afecten al procé s o qualitat de les soldadures i humitat.
CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’han de fe r segons les indicacions de la DF.
La mesura de les longituds es farà amb regla o cinta metàl·lica, d’exactitud no menor de 0,1 mm en cada metre, i no menor
que 0,1 per mil en longituds majors.
La mesura de les fletxes de les barres es realitzarà per comparació entre la directriu del perfil i la línia recta definida entre les
seccions extremes materialitzada amb un filferro tesat.
UNIONS SOLDADES:
La DF determinarà les soldadures que han de ser objecte d’anàlisi.
Els percentatges indicats poden ser variats, segons criteris de la DF, en funció dels resultats de la inspecció visual realitzada i
dels anàlisis anteriors.
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
- El taller de fabricació ha de disposar d’un control dimensional adequat.
- Quan es sobrepassi alguna de les tolerà ncies especificades en algun control, es corregirà la implantació en obra. A més a
més, s’augmentarà el control, en l’apartat incomplet, fins a un 20% d’ unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran les
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oportunes correccions i/o rebuigs i es farà el control sobre el 100 % de les unitats amb les oportunes actuacions segons el
resultat.
UNIONS SOLDADES:
- Tots els soldadors que intervinguin en algun moment en la preparació o construcció de l’estructura, han de tenir el
corresponent certificat d’homologació personal.
- Els procediments de soldadura utilitzats en les diverses fases de l’obra, han de tenir els corresponents certificats
d’homologació.
- La qualificació dels defectes observats en les inspeccions visuals i en les realitzades per mètodes no destructius, es farà
d’acord amb les especificacions fixades al Plec de Condicions Particulars de l’obra.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la unitat acabada.
- En l’estructura acabada han de realit zar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en projecte i/o ordenades per DF
conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.
UNIONS SOLDADES:
- Inspecció visual de totes les unions soldades realitzades a l’ obra (UNE EN 13018 i UNE 14044) , i d’un 50% de les
realitzades a taller, amb observació de:
- Característiques geomètriques.
- Presència d’escòria.
- Defectes visibles.
- En l’estructura 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.
- Examen no destructiu d’un 10% de les soldadures realitzades, mitjanç ant una de les següents tècniques:
- radiografies (UNE-EN 1435)
- líquids penetrants (UNE-EN 571-1)
- ultrasons (UNE-EN 1714)
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’han de fe r segons les indicacions 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.
UNIONS SOLDADES:
No s’acceptaran soldadures que no compleixin amb les especificacions.
No s’acceptaran unions soldades que no compleixin amb els assaigs no destructius.

____________________________________________________________________________

K4 - ESTRUCTURAS
K44 - ESTRUCTURAS DE ACERO
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació d'elements estructurals amb perfils normalitzats d'acer, utilitzats directament o formant peces compostes.
S'han considerat els elements següents:
- Pilars
- Elements d'ancoratge
- Bigues
- Biguetes
- Llindes
- Corretges
- Elements auxiliars (elements d'encastament, de recolzament i rigiditzadors)
- Platina d’acer per a reforç d’estructures, col·locada amb adhesiu
S'han considerat els tipus de perfils següents:
- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR,
S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2
- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o planxa, d'acer S275JR, S275J0, S275J2,
S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2
- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, segons UNEEN 10210-1
- Perfils forad ats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN
10219-1
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- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons UNE-EN 10025-2
S'han considerat els acabats superficials següents:
- Pintat amb una capa d'emprimació antioxidant
- Galvanitzat
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Col·locació amb soldadura
- Col·locació amb cargols
- Col·locació sobre obres de fàbrica o de formigó, recolzats o encastats
- Col·locació sobre obres de fàbrica o de formigó amb resines epoxi de dos components
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig i marcat dels eixos
- Col·locació i fixació provisional de la peça
- Aplomat i nivellació definitius
- Execució de les unions, en el seu cas
- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells
CONDICIONS GENERALS:
Els materials utilitzats han de tenir la qualitat establerta a la DT. No s’han de fer modificacions sense autorització de la DF
encara que suposin un increment de les característiques mecàniques.
La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades per la DF.
La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada.
Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves dimensions, tipus d'acer i perfils s'han
de correspondre amb les indicacions de la DT.
Cada component de l’estructura ha de dur una marca d’identificació que ha de ser visible desprès del muntatge. Aquesta
marca no ha d’estar feta amb entalladura cisellada .
La marca d’identificació ha d’indicar l’orientació de muntatge del component estructural quan aquesta no es dedueixi clarament
de la seva forma.
Els elements de fixació, i les xapes, plaques petites i accessoris de muntatge han d’anar embalats i identificats adequadament.
L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecció de pintura antioxidant, excepte si està galvanitzat.
Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que dificultin el contacte amb l'element
que s'han d'unir.
Si el perfil està galvanitzat, la col·locació de l'element no ha de produir desperfectes en el recobriment del zenc.
L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament.
No es permet reb lir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a disposar cargols provisionals de
muntatge.
Toleràncies d'execució:
- En obres d’edificació: Límits establerts als apartats 11.1 i 11.2 del DB-SE A
- En obres d’enginyeria civil: Límits establerts a l’article 640.12 del PG3
PILARS:
Si la base del pilar ha de quedar embeguda dins de formigó no és necessari que es pinti, es suficient que estigui neta de pols,
oli, greixos i pellofa de laminació.
L’espai entre la placa de recolzament del pilar i els fonaments s’ha de reblir amb beurada de ciment, beurades especials o
formigó fi.
Abans del rebliment, l’espai situat sota la placa de recolzament d’acer, ha d’estar net de líquids, gel, residus i de qualsevol
material contaminant.
La quantitat de beurada utilitzada ha de ser suficient per a que aquest espai quedi completament reblert.
Segons el gruix a reblir les beurades han de ser dels següents tipus:
- Gruixos nominals inferiors a 25 mm: barreja de ciment pòrtland i aigua
- Gruixos nominals entre 25 i 50 mm: morter fluït de ciment pòrtland de dosificació no inferior a 1:1
- Gruixos nominals superiors a 50 mm: morter sec de ciment pòrtland de dosificació no inferior a 1:2 o formigó fi
Les beurades especials han de ser de baixa retracció i s’han d’utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant.
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS:
S’utilitzaran cargols normalitzats amb característiques mecàniques d’acord amb la UNE-EN ISO 898-1.
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals d’injecció s’han d’utilitzar seguint les
instruccions del seu fabricant i han de complir els requisits addicionals que els siguin d’aplicació.
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i pandeig local de les xapes, i ha de
facilitar el muntatge i les inspeccions.
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm.
La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s’utilitzin com a calibrats.
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Després del collat l’espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la superfície de recolzament de la
femella i la part no roscada de l’espiga ha d’haver, com a mínim:
- En cargols pretesats: 4 filets complerts més la sortida de la rosca
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes.
En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d’estar situada per sota del cap del cargol.
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar volanderes. Si s’utilitzen han d’anar sota el
cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el xamfrà ha d’ estar situat en direcció al cap del cargol.
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d’anar col·locades de la forma següent:
- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella
- Cargols 8.8: sota de l’element que gira
Toleràncies d'execució:
- Franquícia màxima entre superfícies adjacents:
- Si s’utilitzen cargols no pretesats: 2 mm
- Si s’utilitzen cargols pretesats: 1 mm
- Diàmetre dels forats:
- En obres d’edificació: Límits establerts a l’apartat 11.1 del DB-SE A
- En obres d’enginyeria civil: Límits establerts als apartats 640.5.1.3 i 640.5.1.4 del PG3
- Posició dels forats:
- En obres d’edificació: Límits establerts a l’apartat 11.1 del DB-SE A
- En obres d’enginyeria civil: Límits establerts al apartat 640.5.1.1 del PG3
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:
El material d’aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de soldadura.
Les característiques mecàniques del material d’aportació han de ser superiors a les del material base.
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del material d’aportació ha de ser
equivalent a la del material base.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El constructor ha d'elaborar els plà nols de taller i un programa de muntatge que han de ser aprovats per la DF abans d'iniciar
els treballs en obra.
Qualsevol modificació durant els treballs ha d’aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment en els plà nols de taller.
Els components estructurals s’han de manipular evitant que es produeixin deformacions permanents i procurant que els
desperfectes superficials siguin mínims. Han d’anar protegits en els punts de subjecció.
Tot subconjunt estructural que durant les operacions de càrrega, transport, emmagatzematge i muntatge experimenti
desperfectes, s’ha de reparar fins que sigui conforme.
Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu que després d'arreglar-los
afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda.
Els components de l’estructura s’han d’emmagatzemar apilats sobre el terreny sense estar en contacte amb el terra i de forma
que no es produeixi acumulació d’aigua.
El muntatge de l’estructura s’ha de fer d’acord amb el programa de muntatge i garantint la seguretat estructural en tot moment.
Durant les operacions de muntatge, l’estructura ha de resistir, en condicions de seguretat, les càrregues provisionals de
muntatge i els efectes de les càrregues de vent.
Les traves i encastaments o subjeccions provisionals s’han de mantenir en la seva posició fins que l’avanç del muntatge
permeti que puguin ser retirats de forma segura.
Les unions per a peces provisionals necessàries per al muntatge s’han de fer de forma que no debilitin l’estructura ni
disminueixin la seva capacitat de servei.
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda pels sistemes de muntatge utilitzats.
Els dispositius d’ancoratge provisionals s’han d’assegurar per a evitar que s’afluixin de forma involuntària.
Durant el procé s de muntatge, el constructor ha de garantir que ninguna part de l’estructura estigui deformada o
sobrecarregada permanentment per l’apilament de materials estructurals o per càrregues provisionals de muntatge.
Un cop muntada una part de l’estructura, s’ha d’alinear al més aviat possible i immediatament després completar el
cargolament.
No s’han de fer unions permanents fins que una part suficient de l’estructura no estigui ben alineada, anivellada, aplomada i
unida provisionalment de manera que no es produeixin desplaç aments durant el muntatge o l’alineació posterior de la resta de
l’estructura.
La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller.
Els desperfectes que les operacions de magatzematge i manipulació ocasionin en l’acabat superficial de l’estructura s’han de
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reparar amb procediments adequats.
Per a la reparació de superfícies galvanitzades s’han d’utilitzar productes de pintura adequats aplicats sobre àrees que agafin,
com a mínim, 10 mm de galvanització intacta.
Le s parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge han de rebre el tractament de protecció després de la
inspecció i acceptació de la DF i abans del muntatge.
Les estructures amb planxes i peces primes conformades en fred s’executaran considerant els requisits addicionals de la UNEENV 1090-2.
Les estructures amb acers d’alt límit elàstic s’executaran considerant els requisits addicionals de la UNE-ENV 1090-3.
Les estructures amb gelosia de secció foradada s’executaran tenint en compte els requisits addicionals de la UNE-ENV 10904.
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS:
Els forats per als cargols s’han de fer amb perforadora mecànica. S’admet un altre procediment sempre que proporcioni un
acabat equivalent.
Es permet l’execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits establerts a l’apartat 10.2.3 del DB-SE
A en obres d’edificació o els establerts a l’apartat 640.5.1.1 del PG3 en obres d’enginyeria civil.
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues o més peces.
Els forats allargats s’han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o punxonatge de dos forats i posterior
oxitall.
Despré s de perforar les peces i abans d’unir-les s’han d’eliminar les rebaves.
Els cargols i les femelles no s’han de soldar.
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les peces armades i el contacte
íntim de les peces d'unió.
Les femelles s’ han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després del muntatge.
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s’ha de collar fins arribar al “collat a tocar”
sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest procés s’ha de fer progressivament començant pels cargols situats al
centre. Si és necessari s’han de fer cicles addicionals de collat .
Abans de començ ar el pretesat, els cargols pretesats d’un grup s’han de collar d’acord amb el que s’ha indicat per als cargols
sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s’han de fer cicles addicionals de collat.
S’han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats fins al pretesat mínim, s’afluixin.
El collat dels cargols pretesats s’ha de fer seguint un dels procediments següents:
- Mètode de control del parell torsor
- Mètode del gir de femella
- Mètode de l’indicador directe de tensió
Les superfí cies que han de transmetre esforços per fricció s’han de netejar d’olis amb netejadors químics. Després de la
preparació i fins l’ armat i cargolat s’han de protegir amb cobertes impermeables.
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s’ha de tractar fins que no s’hagi inspeccionat
la unió.
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són:
- Metàl·lic per arc amb elèctrode recobert (per arc manual)
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa
- Per arc submergit amb fil/filferro
- Per arc submergit amb rodó/elèctrode nu
- Per arc amb gas inert
- Per arc amb gas actiu
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert
- Per arc d’espàrrecs
Les soldadures s’han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la neu.
A l’ obra i a disposició del personal encarregat de soldar hi ha d’haver un pla de soldatge, que ha d’incloure, com a mínim, els
detalls de les unions, les dimensions i els tipus de soldadura, l’ ordre a seguir, les especificacions del procés i les mesures per a
evitar l’esquinçament laminar.
Les soldadures s’ han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons la UNE-EN 287-1.
La coordinació de les tasques de soldadura s’ha de fer per soldadors qualificats i amb experiència amb el tipus d’operació que
supervisen.
Abans de començar a soldar s’ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades al procé s de soldadura i que
estan lliures de fissures.
Totes les superfícies a soldar s’han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament la qualitat de la soldadura
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o perjudicar el procés de soldatge. S’han de mantenir seques i lliures de condensacions.
Els components a soldar han d’estar correctament col·locats i fixos en la seva posició mitjançant dispositius adequats o
soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar siguin accessibles i visibles per al soldador. No s’han d’introduir
soldadures addicionals.
El muntatge de l’estructura s’ha de fer de manera que les dimensions finals dels components estructurals estiguin dintre de les
toleràncies establertes.
Els dispositius provisionals utilitzats per al muntatge de l’estructura, s’han de retirar sense fer malbé les peces.
Les soldadures provisionals s’han d’executar seguint les especificacions generals. S’han d’eliminar totes les soldadures de
punteig que no s’incorporin a les soldadures finals.
Quan el tipus de material de l’acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un enduriment de la zona tèrmicament afectada
s’ha de considerar la utilització del precalentament. Aquest s’ha d’ estendre 75 mm en cada component del metall base.
No s’ha d’ accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà d'una picola i d'un raspall.
L’execució dels diferents tipus de soldadures s’ha de fer d’acord amb els requisits establerts a l’apartat 10.3.4 del DB-SE A per
a obres d’edificació o d’acord amb l’article 640.5.2 del PG3 per a obres d’enginyeria civil.
No s’han d’utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys de 150 mm de la zona a soldar.
Les soldadures i el metall base adjacent no s’han de pintar sense haver eliminat prèviament l’escòria.
PLATINA D’ACER PER A REFORÇ D’ESTRUCTURES, COL·LOCADA AMB ADHESIU:
El fabricant de l’adhesiu ha de garantir les característiques mecàniques de l’adhesiu, i la c ompatibilitat amb els materials que
s’han d’unir. Ha de subministrar les instruccions d’utilització, indicant el procés d’elaboració de la mescla, el temps d’utilització i
les temperatures a les que es pot utilitzar.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
PLATINA D’ACER PER A REFORÇ D’ESTRUCTURES, COL·LOCADA AMB ADHESIU:
m2 de superfície col·locada segons les especificacions de la DT
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponent a retalls
BIGUES, BIGUETES, CORRETGES, ENCAVALLADES, LLINDES, PILARS, TRAVES, ELEMENTS D’ANCORATGE,
ELEMENTS AUXILIARS:
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.
Aquest criteri inclou les pè rdues de material corresponents a retalls.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
OBRES D’EDIFICACIÓ:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico
de Acero DB-SE-A
* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para edificación.
OBRES D’ENGINYERIA CIVIL:
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)
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:
- Es demanarà al taller de fabricació la certificació d’ haver realitzat l’adequat control dimensional dels perfils i altres elements
utilitzats en la construcció de les peces d’estructura.
- En perfils conformats i buits, control dimensional del subministra del taller. Sobre un 10% de les peces rebudes de taller, es
farà una mesura de la longitud i de la fletxa.
- Recepció i aprovació del pla de muntatge del contractista.
- Control geomètric de l’element acabat. Mesura del desplom i fletxa d’un 10% dels elements verticals i d’un 10% de les bigues.
Així mateix sobre un 10% dels elements estructurals muntats en obra, es farà una mesura de les dimensions principals.
UNIONS SOLDADES:
- A l’obra i a disposició del personal encarregat de soldar hi ha d’haver un pla de soldatge, que ha d’incloure , com a mínim, els
detalls de les unions, les dimensions i els tipus de soldadura, l’ordre a seguir, les especificacions del procés i les mesures per a
evitar l’esquinçament laminar.
- Examen de la qualificació dels soldadors que intervinguin:
- Els soldadors tenen que estar certificats per un organisme acreditat y qualificar-se d’acord amb la norma UNE-EN 287-1
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- Cada tipus de soldadura necessita una qualificació especifica de soldador
- Inspecció del equips de soldatge. Recepció dels corresponents certificats d’homologació:
- Els components a soldar tenen que estar correctament col·locats i fixes mitjançant dispositius adequats o soldadures de
punteig, però no mitjanç ant soldadures addicionals, i tenen que ser accessibles per el soldador.
- Es comprovarà que les dimensions finals estan dins de les toleràncies admissibles.
- Inspecció visual de les superfícies d’acer que s’han de soldar:
- Les superfícies i vores tenen que ser els apropiats pel procés que s’utilitzi i estar lliures de fissures, entalladures, materials
que afecten al procé s o qualitat de les soldadures i humitat.
CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’han de fe r segons les indicacions de la DF.
La mesura de les longituds es farà amb regla o cinta metàl·lica, d’exactitud no menor de 0,1 mm en cada metre, i no menor
que 0,1 per mil en longituds majors.
La mesura de les fletxes de les barres es realitzarà per comparació entre la directriu del perfil i la línia recta definida entre les
seccions extremes materialitzada amb un filferro tesat.
UNIONS SOLDADES:
La DF determinarà les soldadures que han de ser objecte d’anàlisi.
Els percentatges indicats poden ser variats, segons criteris de la DF, en funció dels resultats de la inspecció visual realitzada i
dels anàlisis anteriors.
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
- El taller de fabricació ha de disposar d’un control dimensional adequat.
- Quan es sobrepassi alguna de les tolerà ncies especificades en algun control, es corregirà la implantació en obra. A més a
més, s’augmentarà el control, en l’apartat incomplet, fins a un 20% d’ unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran les
oportunes correccions i/o rebuigs i es farà el control sobre el 100 % de les unitats amb les oportunes actuacions segons el
resultat.
UNIONS SOLDADES:
- Tots els soldadors que intervinguin en algun moment en la preparació o construcció de l’estructura, han de tenir el
corresponent certificat d’homologació personal.
- Els procediments de soldadura utilitzats en les diverses fases de l’obra, han de tenir els corresponents certificats
d’homologació.
- La qualificació dels defectes observats en les inspeccions visuals i en les realitzades per mètodes no destructius, es farà
d’acord amb les especificacions fixades al Plec de Condicions Particulars de l’obra.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la unitat acabada.
- En l’estructura acabada han de realit zar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en projecte i/o ordenades per DF
conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.
UNIONS SOLDADES:
- Inspecció visual de totes les unions soldades realitzades a l’ obra (UNE EN 13018 i UNE 14044) , i d’un 50% de les
realitzades a taller, amb observació de:
- Característiques geomètriques.
- Presència d’escòria.
- Defectes visibles.
- En l’estructura 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.
- Examen no destructiu d’un 10% de les soldadures realitzades, mitjanç ant una de les següents tècniques:
- radiografies (UNE-EN 1435)
- líquids penetrants (UNE-EN 571-1)
- ultrasons (UNE-EN 1714)
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’han de fe r segons les indicacions 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.
UNIONS SOLDADES:
No s’acceptaran soldadures que no compleixin amb les especificacions.
No s’acceptaran unions soldades que no compleixin amb els assaigs no destructius.

____________________________________________________________________________

K4 - ESTRUCTURAS
K4F - ESTRUCTURAS DE OBRA DE FÁBRICA DE CERÁMICA
K4FZ - ELEMENTOS AUXILIARES PARA ESTRUCTURAS DE OBRA DE FÁBRICA DE CERÁMICA
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Ataconat de totxo massís col·locat amb morter, per omplir el buit existent entre el fonament o el mur antic i el fonament o el
mur nou.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i sanejament de la base del mur de fonamentació existent
- Neteja de la cara superior del fonament nou
- Humectació de les superfícies on s'ha de realitzar el recalç
- Estesa de la capa de morter i col·locació dels totxos
- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i de les temperatures elevades
CONDICIONS GENERALS:
Ha de ser estable i resistent.
La paret ha d'estar aplomada.
Les filades han de ser horitzontals.
No hi ha d'haver fissures.
Els totxos han d'estar col·locats a trencajunt i han de cavalcar com a mínim 1/4 del seu llarg menys un junt.
No hi poden haver peces més petites que mig totxo.
Els junts han d'estar plens de morter.
No han de quedar buits entre la última filada i la cara inferior del fonament que s'està recalçant.
Toleràncies d'execució:
- Gruix de l’element :- 10 mm ; + 15 mm
- Alçària total: ± 10 mm
- Replanteig d'eixos parcials: ± 10 mm
- Replanteig d'eixos extrems: ± 20 mm
- Aplomat total: ± 5 mm
- Horitzontalitat de les filades: ± 2 mm/m; ± 15 mm/total
- Planor del parament (comprovat amb regle 2 m): ± 10 mm
- Gruix dels junts: ± 2 mm
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 pluja. Fora d'aquests lí mits, s'ha de
revisar l'obra executada les 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades.
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han fet.
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin aigua al morter.
Les peces s’han de col·locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la dimensió de la peça, fins que el
morter sobresurti per els junts horitzontal i vertical.
No es poden moure els totxos una vegada col·locats. Per corregir la posició s'ha de treure el maó i el morter i tornar-lo a
col·locar.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1723/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba la Norma Básica de la Edificación NBE-FL-90: Muros
resistentes de Fábrica de Ladrillo. (Vigente hasta 29 de marzo 2007).
____________________________________________________________________________

K8 - REVESTIMENTS
K83 - APLACATS
K83E - EXTRASDOSSATS AMB PLAQUES DE GUIX LAMINAT
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K83ED9BA.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Revestiment realitzat amb plaques de guix laminat o plaques transformades de guix laminat col· locades en paraments verticals
sobre perfileria, mestres o pasta de guix.
S'han considerat els materials següents:
- Plaques de guix laminat
- Plaques transformades de guix laminat
S’han considerat els diferents tipus de col·locació per a : plaques de guix laminat i transformats de plaques de guix laminat
- Sobre perfileria
- Sobre mestres
- Directament sobre el parament amb tocs de guix.
- Directament sobre el parament amb guix estés en tota la superfí cie amb llana dentada.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Col·locació sobre perfileria o sobre mestres:
- Replanteig dels perfils
- Col·locació aplomat o anivellat i fixació dels perfils
- Col·locació d’aïllament tèrmic, si és el cas
- Preparació de les plaques (talls, forats, etc.)
- Replanteig de l'especejament en el parament
- Fixació de les plaques als perfils
- Segellat dels junts
Col·locació directament sobre els paraments amb tocs de guix:
- Preparació de les plaques (talls, forats, etc.)
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig de l'especejament en el parament
- Aplicació dels tocs de guix i col·locació de les plaques
- Segellat dels junts
Col·locació directament sobre el parament amb guix estés en tota la superficie amb llana dentada:
- Preparació de les plaques (talls, forats, etc.)
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig de l'especejament en el parament
- Aplicació de masses equidistants de guix
- Extesa de la pasta de guix amb llana dentada
- Fixació de les plaques
- Segellat dels junts
Col·locació de l’aïllament:
- Preparació de l'element (retalls, etc.)
- Neteja i preparació del suport
- Col·locació de l'element
MUNTATGE DE LA PERFILERIA:
El conjunt de l'entramat ha de ser estable i indeformable.
Ha de definir un pla vertical paral·lel al de la divisòria acabada, tot i comptant amb el gruix de les plaques que ha de suportar.
Ha de quedar encerclat per perfils fixats amb tacs i visos al terra, sostre i paraments dels quals arrenqui la divisòria.
Els muntants han d'anar encaixats a pressió en el perfil del terra i en el del sostre.
Només han de quedar fixats amb visos els muntants dels punts singulars (acords amb altres paraments, buits de pas, etc).
La modulació dels muntants o mestres no ha de variar en els buits de pas, i s’ha de mantenir sobre la llinda. Els buits s’han
d’encerclar amb els muntants o mestres necessaris.
La distància màxima entre muntants o mestres serà de 600 mm.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 2 mm
- Aplomat: ± 5 mm/3 m
MUNTATGE DIRECTAMENT AMB TOCS DE GUIX:
Distància entre eixos d'alineacions verticals: 40 cm
MUNTATGE DE LA PLACA:
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El conjunt de l'aplacat ha de ser estable i indeformable a les accions previstes (vent, etc) . Ha de formar una superfície plana i
contínua que ha de quedar al nivell previst.
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades ni defectes apreciables en les làmines de paper.
Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar segellats degudament amb màstic per a
junts.
El tros mínim de placa que es permet col·locar en paraments continus de trasdossat no serà menor de 350 mm.
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.
Quan la placa no arribi a cobrir tota l'alçària, s'han de col·locar alternades, per tal d'evitar la continuïtat dels junts horitzontals.
Junts entre les plaques: <= 3 mm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig parcial: ± 2 mm
- Replanteig total: ± 2 mm
- Planor: ± 5 mm/2 m
- Aplomat: ± 5 mm/3 m
COL·LOCACIÓ DE L’AÏLLAMENT
La col·locació de l’aïllament es realitza normalment sense adherir.
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.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Per a iniciar la col·locació de les plaques de guix laminat (i si és el cas també de l’aï llament), cal que la coberta i el tancament
de l’edifici s’hagin acabat, inclosa la fusteria dels buits d’obra que quedin en l’àmbit d’actuació.
La manipulació de les plaques (talls, forats per a instal·lacions, etc.) s'ha de fer abans de fixar-les al suport.
Ajust entre les plaques: <= 2 mm
COL·LOCACIÓ SOBRE PERFILERIA:
La longitud dels muntants haurà de ser de 8 a 10 mm. inferior a l’alçaria lliure que han de cobrir.
Cal preveure de reforçar l'entramat amb elements metàl·lics o bé de fusta, en aquells punts que hagin de suportar elements
pesats fixats a la divisòria (radiadors, llibreries, etc.).
Els junts han de coincidir sempre amb elements portants.
Les fixacions mecà niques, cargols han d’entrar perpendicularment al pla de la placa, i la penetració del cap a d’ésser la
correcta.
Per a l'execució de les cantonades i acords de paraments, els perfils de terra i sostre s'han de tallar perpendicularment a la
seva directriu per resoldre l'acord per testa, comptant però, amb els gruixos de les plaques que hagin de passar.
Queden expressament proscrites les trobades a biaix de cartabó en el muntatge de la perfileria.
Distància entre cargols del mateix muntant: 25 cm
Distància dels cargols a les vores de les plaques: 15 mm
Toleràncies d'execució:
- Distància dels cargols a les vores de les plaques: ± 5 mm
COL·LOCACIÓ DIRECTAMENT SOBRE EL PARAMENT AMB TOCS DE GUIX:
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.
COL·LOCACIÓ DIRECTAMENT SOBRE EL PARAMENT AMB GUIX ESTÉS AMB LLANA DENTADA:
Els paraments d’aplicació han d’estar sanejats i nets.
La capa resultant de pasta de guix ha de tenir un gruix <=1,50 cm.
Un cop adherides varies plaques es procedirà a l’anivellament amb un regle i es verificarà la planeitat respecte les plaques
adjacents.
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%
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de
forats de mé s de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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* UNE 102041:2004 IN Montajes de sistemas de trasdosados con placas de yeso laminado. Definiciones, aplicaciones y
recomendaciones.

____________________________________________________________________________

K8 - REVESTIMENTS
K86 - REVESTIMENTS DECORATIUS
K863 - REVESTIMENTS METÀL·LICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K863U001.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Revestiment vertical de paraments, realitzat amb planxa metàl·lica d'acer corten, fixada a l’estructura de suport mitjançant
perfils.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig de l'especejament en el parament
- Col·locació de les plaques
- Col·locació de les fixacions mecàniques
- Segellat dels junts, cas que sigui necessari
CONDICIONS GENERALS:
El conjunt ha de quedar aplomat i ben ancorat al suport.
El conjunt acabat ha de tenir un color uniforme.
La superfície d’acabat dels plafons ha de ser uniforme, sense defectes en el seu revestiment.
Les fixacions dels perfils s’han de col·locar en els forats previstos.
Les plaques han d'estar alineades en la direcció vertical i en la direcció horitzontal.
El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc.
La part superior i les cantonades han d'estar protegides, de l'entrada d'aigua, amb peces especials del mateix acabat que la
placa.
Totes les fixacions han de portar una volandera d'estanqueitat.
Les plaques han de quedar col·locades de forma que es puguin moure lliurement en tots els sentits, respecte del suport.
Les fixacions han de ser de metall compatible amb el de la planxa.
Les unions laterals entre plaques han de quedar protegides en el sentit del recorregut de l'aigua i del vent dominant.
Punts de fixació per placa: >= 6
Distància entre la fixació i els extrems de la placa: >= 2 cm
Toleràncies d'execució:
- Aplomat entre dues plaques consecutives: ± 10 mm
- Aplomat total: ± 30 mm
- Paral·lelisme entre dues plaques consecutives: ± 5 mm
- Paral·lelisme del conjunt de plaques: ± 10 mm
- Nivell entre dues plaques consecutives: ± 2 mm
- Nivell entre les plaques d'una filada: ± 10 mm
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.
La manipulació de les plaques (talls, forats per a instal·lacions, etc.) s'ha de fer abans de fixar-les al suport.
Les plaques han de col·locar-se a partir del punt més baix.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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m2 de superfí cie amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de
forats de mé s de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________

K8 - REVESTIMENTS
K89 - PINTATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K8989ATH,K898J2A0,K898K2A0.
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
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Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les parts
afectades.
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions del fabricant.
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la DF.
Quan el revestiment estigui format per mes d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament diluï da, segons les
instruccions del fabricant.
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i després de l'aplicació.
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.
SUPERFÍCIES DE FUSTA:
La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d'altres defectes.
El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una fondària mínima de 5 mm, ha de ser inferior a un 15% per
a coníferes o fustes toves i a un 12% per a frondoses o fustes dures.
S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta de les mateixes característiques. Els nusos sans
que tenen exsudació de resina s'han de tapar amb goma laca.
Abans de l'aplicació de la 1° capa s'han de corregir i eliminar els possibles defectes amb massilla, segons les instruccions del
fabricant; passar paper de vidre en la direcció de les vetes i eliminar la pols.
SUPERFÍCIES METÀL·LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE):
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni òxid.
En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha de desgreixar la superfície. Tot
seguit s'han d'aplicar les dues capes d'emprimació antioxidant. La segona s'ha de tenyir lleugerament amb pintura.
En el cas d’estructures d’acer s’ han de tenir en compte les següents consideracions:
- Abans d’aplicar la capa d’emprimació les superfícies a pintar han d’estar preparades adequadament d’ acord amb les normes
UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3.
- Si s’aplica més d’una capa s’ha d’utilitzar per a cadascuna un color diferent.
- Després de l’aplicació de la pintura les superfícies s’han de protegir de l’acumulació d’aigua durant un cert temps.
SUPERFÍCIES DE CIMENT, FORMIGÓ O GUIX:
La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades.
El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adherència. Ha de tenir una humitat inferior al 6% en
pes.
S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals.
Temps mínim d'assecatge de la superfície abans d'aplicar la pintura:
- Guix: 3 mesos (hivern); 1 mes (estiu)
- Ciment: 1 mes (hivern); 2 setmanes (estiu)
En superfícies de guix, s'ha de verificar l'adherència del lliscat de guix.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS DE FUSTA O D’ACER O PORTES ENROTLLABLES:
m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.
Cal considerar el desenvolupament del perímetre.
PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX, FINESTRES, BALCONERES, PORTES VIDRIERES, CEGUES O
EXTENSIBLES:
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
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.
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:
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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
K8A -

ENVERNISSATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K8A82AT1,K8A82ATH.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Preparació i aplicació d'un recobriment de vernís sobre superfícies de fusta mitjançant diferents capes aplicades en obra.
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 envernissar, amb aplicació, en el seu cas, de les capes de protecció necessà ries i del tipus
adequat segons la composició del vernís.
- Aplicació succesiva, amb els intervals d’assecat necessaris, de les capes de vernís.
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.
Gruix de la pel·lí cula seca del revestiment:
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- 2 capes d’acabat: >= 80 micres
- 3 capes d’acabat: >= 100 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.
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la DF.
Quan el revestiment estigui format per mes d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament diluï da, segons les
instruccions del fabricant.
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i després de l'aplicació.
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.
La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d'altres defectes.
El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una fondària mínima de 5 mm, ha de ser inferior a un 15% per
a coníferes o fustes toves i a un 12% per a frondoses o fustes dures.
S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta de les mateixes característiques. Els nusos sans
que tenen exsudació de resina s'han de tapar amb goma laca.
Abans de l'aplicació de la 1° capa s'han de corregir i eliminar els possibles defectes amb massilla, segons les instruccions del
fabricant; passar paper de vidre en la direcció de les vetes i eliminar la pols.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ENVERNISSAT D’ESTRUCTURES O PARAMENTS:
m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.
Deducció de la superfície corresponent a obertures:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueix
- Obertures entre 1 i 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%
Aquest criteris inclouen la neteja dels elements que configuren l'obertura com és ara, bastiments que s'hagin embrutat.
ENVERNISSAT DE FINESTRES, BALCONERES O PORTES VIDRIERES:
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
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
ENVERNISSAT DE BARANA:
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
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:
- Preparació de la superfície a envernissar, amb aplicació, en el seu cas, de les capes de protecció necessà ries i del tipus
adequat segons la composició del vernís.
- Aplicació succesiva, amb els intervals d’assecat necessaris, de les capes de vernís.
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:
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La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrre c 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.
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.

____________________________________________________________________________

K9 - PAVIMENTS
K9Q -

PARQUETS, PAVIMENTS DE FUSTA I DE COMPOSITES DE FUSTA

K9QG - PARQUETS FLOTANTS DE POSTS MULTICAPA AMB ACABAT DE FUSTA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K9QG1ATH,K9QGMATH.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Paviment de posts encadellats, de fusta massissa, o multicapes amb acabats de fusta o materials sintètics, col·locats sense
adherir sobre una làmina separadora d’escuma de polietilè.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la làmina d’escuma de polietilè
- Col·locació dels posts, encolats entre si o amb junt a pressió
- Col·locació dels junts d’expansió
- Neteja del paviment acabat i eliminació de les falques perimetrals
CONDICIONS GENERALS:
El paviment acabat ha de formar una superfície plana, llisa, horitzontal, de textura uniforme.
Al paviment no hi ha d'haver junts escantonats, taques d'adhesiu ni d'altres defectes superficials.
No hi ha d'haver bosses ni ressalts entre les peces.
S'han de respectar els junts propis del suport.
Als recintes amb la mida perpendicular al llarg dels posts mes gran a 8 m, s’han de col·locar junts d’expansió.
Els junts d’expansió han de ser paral·lels a la direcció dels posts.
Han d’estar situats als canvis de dimensió del recinte, com als passos de porta, etc.
Si el recinte te unes mides sense interrupcions mes grans a 12 m, s’han de fer junts d’expansió perpendiculars als posts o
sobre dimensionar el junt perimetral.
Els posts han d’estar col·locats a trencajunts, amb una separació mínima entre junts de 30 cm , o el doble del ample del post.
Gruix làmina escuma polietilè: >= 2 mm
Distància dels posts perimetrals als paraments: >= 12 mm, > 0,15% Amplada del local
Llargària mínima dels posts retallats en trams centrals : >= 3 x ample post
Amplada junt expansió: >= 10 mm
Toleràncies d'execució:
- Nivell (mesurat amb regla de 2 m): ± 5%
- Planor general (mesurada amb regla de 2 m): ± 5 mm
- Planor local (mesurada amb regla de 20 cm): ± 1 mm
- Distància entre el parquet i els paraments verticals: + 4 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La col·locació s'ha de realitzar a temperatura ambient, entre 10°C i 30°C.
Les condicions del local per a la col·locació del parquet han de ser:
- Humitat relativa de l'aire:
- Zones de litoral: < 70%
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- Zones d’interior peninsular: < 60%
- Humitat del suport : <= 2,5%
El suport ha de ser net i ha de complir les condicions de planor i de nivell que s'exigeixen al paviment acabat.
El paviment s'ha de col·locar quan el local estigui acabat i envidrat.
La làmina separadora, s’ha de col·locar en sentit perpendicular a la direcció de les posts.
Si els disseny de l’encaix encadellat del post no està garantit pel fabricant per a fer unions sense encolar, cal que aquestes
unions s’encolin.
La cola s’ha d’estendre únicament a una de les cares, sense omplir la ranura.
Si s’han d’encolar els posts, s’ha de fer en tot el seu perímetre.
L’adhesiu ha de ser de classe D2 segons UNE-EN 204.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfí cie corresponent a obertures,
d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de material diferents
d'aquells que normalment conformen la unitat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE 56810:2002 Suelos de madera. Colocación. Especificaciones.

____________________________________________________________________________

K9 - PAVIMENTS
K9Q -

PARQUETS, PAVIMENTS DE FUSTA I DE COMPOSITES DE FUSTA

K9QZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A PAVIMENTS DE FUSTA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K9QZ1ATH.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació d'enllatat per a paviments de parquet de fusta col·locats clavats.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Sobre solera collat amb morter
- Sobre solera fixat mecànicament
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Col·locació amb morter:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig de les peces
- Col·locació de les peces amb morter
Col·locats amb fixacions mecàniques:
- Replanteig de les peces i dels punts de fixació
- Fixació de les peces al suport
CONDICIONS GENERALS:
Les peces col·locades no han de tenir defectes superficials que puguin dificultar el recolzament correcte de les posts de
l'empostissat.
S’han de col·locar amb la cara més gran sobre el suport.
Han d'estar fixades sòlidament al suport en tota la seva llargària.
Han d'estar col·locades segons els eixos paral·lels a una distància de 30 cm entre les peces, anivellades i amb les mateixes
condicions de planor exigides al paviment acabat.
Han de quedar alineades i paral·leles entre elles.

Pàgina: 275

Rehabilitació puntual Pavelló Poliesportiu Municipal, (Vilobí d'Onyar)

S'han de respectar els junts propis del suport.
Les llates d'empostissar s'han de col·locar amb empalmaments a tocar.
La distància entre les llates d'empostissar i els paraments verticals ha de ser de 18 mm.
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 5 mm
- Planor: ± 2 mm/2 m
- Distància entre les llates d'empostissar i els paraments: ± 10 mm respecte als eixos de replanteig
COL·LOCAT AMB MORTER:
Hi ha d’haver morter a ambdós costats de la llata.
El morter ha d'omplir l'espai entre la llata i el suport.
COL·LOCACIÓ AMB FIXACIONS MECÀNIQUES:
Les llates han d’estar fixades amb claus d’acer galvanitzat. En cas necessari s’han de col· locar sobre una reglada de morter
mixt.
Distància entre fixacions mecàniques: <= 50 cm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Les llates d'empostissar s'han de col·locar quan el local estigui acabat i envidrat.
El suport ha de ser sec i net i ha de tenir un grau d'humitat <= 2,5%.
Amb el morter d'unió s'han de reblir les desigualtats que poguessin existir en el suport, sota la llata d'empostissar.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfí cie amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures,
d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________

K9 - PAVIMENTS
K9U -

SÒCOLS

K9U3 - SÒCOLS DE RAJOLA CERÀMICA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K9U371A2.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Sòcol format amb peces col·locades amb morter adhesiu.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de les peces amb morter adhesiu
- Col·locació de la beurada
- Neteja del sòcol acabat
CONDICIONS GENERALS:
En el sòcol no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni tacades.
No hi ha d'haver ressalts entre les peces.
La superfície acabada ha de tenir la textura i el color uniformes.
Les peces han d'estar recolzades en el paviment, ben adherides al suport i han de formar una superfície plana i llisa.
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S'han de respectar els junts estructurals.
Les peces s'han de col·locar tot deixant junts entre elles >= 1 mm.
Els junts s'han de rejuntar amb beurada de ciment blanc i, eventualment, amb colorants.
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 5 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m
- Celles: <= 1 mm
- Horitzontalitat: ± 2 mm/2 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C. Si un cop fets els treballs es donaven
aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 48 h abans i s'han de refer les parts afectades.
El morter adhesiu s'ha de preparar i s'ha d'aplicar segons les instruccions del fabricant.
El morter s'ha d'estendre per tota la bescara de la peça.
S'han de barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar possibles diferències de tonalitat.
La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h.
Cal eliminar les restes de beurada i netejar la superfície.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargà ria amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la llargària corresponent a obertures d'acord
amb els criteris següents:
- Obertures d’amplària <= 1 m: Es dedueix el 50%
- Obertures d’amplària > 1 m: Es dedueix el 100%
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________

KA - TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
KAF -

TANCAMENTS PRACTICABLES D'ALUMINI

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
KAF7EATH.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Finestres, balconeres o portes d'alumini, anoditzat o lacat, amb tots els seus mecanismes per a un funcionament correcte
d'obertura i tancament, col· locades sobre un bastiment de base, i amb els tapajunts col·locats.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Finestres o balconeres:
- Replanteig
- Col·locació, aplomat i anivellat de la finestra o balconera
- Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base i segellat
- Eliminació de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas
- Col·locació dels mecanismes
- Col·locació dels tapajunts
- Neteja de tots els elements
Portes:
- Replanteig
- Col·locació, aplomat i anivellat del bastiment, i segellat dels junts
- Muntatge de les fulles mòbils
- Eliminació dels rigiditzadors
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- Col·locació dels mecanismes i els tapajunts
- Neteja de tots els elements
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'obrir i tancar correctament.
El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos.
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment.
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.
Franquícia entre la fulla i el bastiment: <= 0,2 cm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm
- Nivell previst: ± 5 mm
- Horitzontalitat: ± 1 mm/m
- Aplomat: ± 2 mm/m
- Pla previst del bastiment respecte de la paret: ± 2 mm
FINESTRES O BALCONERES:
El bastiment ha d’estar subjectat al bastiment de base amb visos autorroscants o de rosca mètrica, d'acer inoxidable o cadmiat,
separats 60 cm com a màxim, i a menys de 30 cm dels extrems.
Una vegada col·locada la finestra o balconera ha de mantenir els valors de permeabilitat a l'aire, estanquitat a l'aigua i
resistència al vent indicats a la DT.
PORTES:
El bastiment ha d'estar travat a l'obra amb ancoratges galvanitzats, separats 60 cm com a màxim, i a menys de 30 cm dels
extrems.
Franquícia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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 l'impacte durant tot el procé s
constructiu, i d'altres que mantinguin l'escairat fins que quedi ben travat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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 geomètrica de l’ element de tancament
- Replanteig
- Col·locació, aplomat i anivellat de la finestra o balconada
- Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base i segellat
- Eliminació de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas
- Col·locació dels mecanismes
- Col·locació dels tapajunts
- Neteja de tots els elements
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Inspecció visual i comprovació de funcionament de la unitat acabada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’han de fe r segons les indicacions de la DF.
CONTROL D’EXECUCIÓ. 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 càrre c del Contractista.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No hi ha condicions especificades per a l'execució de la partida.
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____________________________________________________________________________

KC - ENVIDRAMENTS
KC1 -

VIDRES PLANS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Envidrat amb vidre, allotjat en galzes sobre fusta, acer, alumini o PVC o entregat directament sobre buit d’obra, o millora acú
stica de balconera substituint els vidres antics per vidre laminat.
S'han considerat els tipus següents:
- Vidre lluna trempat o no
- Vidre imprès trempat o no
- Vidre laminar de seguretat
- Vidre aïllant o resistent al foc
S'han considerat les formes de col·locació següents:
- Col·locació a l'anglesa.
- Col·locació amb llistó de vidre
- Col·locació amb perfils conformats de neoprè
- Col·locació amb màstic sobre buit d’obra
- Col·locació amb màstic sobre buit d’obra irregular
- Millora acústica i/o tèrmica de balconera substituint els vidres antics per vidre laminar o aï llant, allotjat als galzes de la fusteria
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Col·locació a l'anglesa:
- Neteja dels perfils de suport
- Aplicació d'una primera capa de màstic en el perímetre
- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment
- Fixació del vidre al bastiment
- Aplicació d'un cordó de màstic omplint l'espai entre el vidre i el galze
- Allisat del màstic i neteja final
Col·locació amb llistó de vidre:
- Neteja dels perfils de suport
- Aplicació d'una primera capa de màstic en el perímetre
- Col·locació de les falques de recolzament
- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment
- Aplicació d'un cordó de màstic omplint l'espai entre el vidre i el galze
- Col·locació del llistó perimetral
- Allisat del màstic i neteja final
Col·locació amb perfils conformats de neoprè:
- Neteja dels perfils de suport
- Col·locació del perfil conformat en el perímetre de la fulla de vidre
- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment
Col·locació amb màstic sobre buit d’obra:
- Neteja i preparació del suport
- Aplicació d’una primera capa de màstic en el perímetre del buit d’obra
- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment
- Fixació del vidre al buit d’obra
- Aplicació d’un cordó de màstic omplint l’espai entre el vidre i el buit d’obra
- Allisat del màstic i neteja final
Col·locació amb màstic sobre buit d’obra irregular:
- Confecció de plantilles
- Retall a mida del vidre
- Neteja i preparació del suport
- Aplicació d’una primera capa de màstic en el perímetre del buit
- Col·locació de la fulla de vidre en el buit d’obra
- Fixació del vidre al buit d’obra
- Aplicació d’un cordó de màstic omplint l’espai entre el vidre i el buit
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- Allisat del màstic i neteja final
Millora d’envidrat de balconera substituint els vidres antics:
- Desmuntatge dels llistons de vidre eliminació del màstic
- Desmuntatge dels vidres existents i abocat a contenidor dels materials sobrants
- Neteja dels perfils de suport
- Aplicació d’una primera capa de màstic en el perímetre
- Col·locació de les falques de recolzament
- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment
- Aplicació d’un cordó de màstic omplint l’espai entre vidre i el galze
- Col·locació del llistó perimetral
- Allisat del màstic i neteja final
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar col·locat de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per contraccions, dilatacions o deformacions del
suport.
Ha de quedar ben fixat en el seu emplaçament.
No ha d'estar en contacte amb d'altres vidres, ni amb formigó o metalls.
Tots els materials utilitzats han de ser compatibles entre ells.
El conjunt ha de ser totalment estanc.
Quan el vidre és reflector, la superfície reflectora ha d'anar col·locada a l'exterior.
Si són exteriors, s'han de col·locar sobre tancaments amb orificis de drenatge.
Els vidres laminars de seguretat o antibala han d'estar col·locats de manera que la cara exposada a les agressions coincideixi
amb la indicada com a tal pel fabricant.
Fletxa del tancament: <= 1/300 l
Alçària del galze i franquícia perimetral:
- Vidre laminar o simple :
┌─────────────────────────────────────────────────┐
│ Gruix │Semiperímetre │Alçària del │ Franquícia │
│ vidre │
vidre
│
galze
│perimetral │
│ (mm) │
(m)
│
(mm)
│
(mm)
│
│────────│──────────────│────────────│────────────│
│
│
<= 0,8
│ 10
± 1,0 │ 2
± 0,5 │
│
│ 0,8 - 3
│ 12
± 1,0 │ 3
± 0,5 │
│ <= 10 │
3 - 5
│ 16
± 1,5 │ 4
± 0,5 │
│
│
5 - 7
│ 20
± 2,0 │ 5
± 0,5 │
│
│
> 7
│ 25
± 2,5 │ 6
± 1,0 │
│────────│──────────────│────────────│────────────│
│
│
<= 0,8
│ 16
± 1,5 │ 5
± 0,5 │
│
│ 0,8 - 3
│ 16
± 1,5 │ 5
± 0,5 │
│ > 10 │
3 - 5
│ 18
± 1,5 │ 5
± 0,5 │
│
│
5 - 7
│ 20
± 2,0 │ 5
± 0,5 │
│
│
> 7
│ 25
± 2,5 │ 6
± 1,0 │
└─────────────────────────────────────────────────┘
- Vidre amb cambra d’aire:
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
Gruix vidre
│Semiperímetre │ Alçària │Franquícia │
│2 llunes + cambra d'aire│
vidre
│ galze │perimetral │
│
(mm)
│
(m)
│ (mm)
│ (mm) ± 0,5 │
│────────────────────────│──────────────│─────────│────────────│
│
│
<= 0,8
│ 18 ± 1,5│
3
│
│
<= 20
│
0,8 - 3
│ 18 ± 1,5│
3
│
│
│
3 - 5
│ 20 ± 2,0│
4
│
│
│
5 - 7
│ 25 ± 2,5│
5
│
│────────────────────────│──────────────│─────────│────────────│
│
│
<= 0,8
│ 20 ± 2,0│
4
│
│
> 20
│
0,8 - 3
│ 20 ± 2,0│
4
│
│
│
3 - 5
│ 22 ± 2,0│
5
│
│
│
5 - 7
│ 25 ± 2,5│
5
│
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
Franquícia lateral i amplària del galze:
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Semiperímetre │Franquícia │
Amplària galze
│
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│
vidre
│ lateral
│Gruix vidre + (2 x Franquícia lateral) │
│
(m)
│
(mm)
│
(mm)
│
│──────────────│───────────│────────────────────────────────────────│
│
<= 4
│
3
│
Gruix vidre + 6
│
│
> 4
│
5
│
Gruix vidre + 10
│
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘
En el cas de la col·locació amb perfils conformats de neoprè, la franquícia pot reduir-se fins a 2 mm.
Toleràncies d'execució:
- Franquícia lateral i amplària del galze:
- Vidre simple:
┌──────────────────────────────────────────────┐
│ Gruix │Semiperímetre │Franquícia │Amplària │
│ vidre │
vidre
│ lateral
│ galze
│
│ (mm)
│
(m)
│
(mm)
│ (mm)
│
│────────│──────────────│───────────│──────────│
│ 3 - 8 │
<= 4
│ ± 0,5
│ ± 1,0
│
│ 9 - 11 │
│
│ ± 1,5
│
│────────│──────────────│───────────│──────────│
│
3
│
│
│ ± 1,0
│
│ 4 - 8 │
> 4
│ ± 0,5
│ ± 1,5
│
│ 9 - 11 │
│
│ ± 2,0
│
└──────────────────────────────────────────────┘
Les toleràncies de la franquícia lateral són per als vidres col·locats a l'anglesa o amb llistó de vidre.
- Vidre de protecció al foc i vidre laminar:
┌──────────────────────────────────────────────┐
│ Gruix │Semiperímetre │Franquícia │Amplària │
│ vidre │
vidre
│ lateral
│ galze
│
│ (mm)
│
(m)
│
(mm)
│ (mm)
│
│────────│──────────────│───────────│──────────│
│ 6 - 7 │
│
│ ± 1,0
│
│ 8 - 13 │
│
│ ± 1,5
│
│18 - 20 │
<= 4
│ ± 0,5
│ ± 2,5
│
│26 - 28 │
│
│ ± 3,0
│
│43 - 45 │
│
│ ± 5,0
│
│59 - 61 │
│
│ ± 6,5
│
│────────│──────────────│───────────│──────────│
│ 6 - 7 │
│
│ ± 1,5
│
│ 8 - 13 │
│
│ ± 2,0
│
│18 - 20 │
> 4
│ ± 0,5
│ ± 3,0
│
│26 - 28 │
│
│ ± 3,5
│
│43 - 45 │
│
│ ± 5,5
│
│59 - 61 │
│
│ ± 7,0
│
└──────────────────────────────────────────────┘
- Vidre amb cambra d’aire:
┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
Gruix vidre
│Semiperímetre │Franquícia │Amplària │
│2 llunes + cambra d'aire │
vidre
│ lateral
│ galze
│
│
(mm)
│
(m)
│
(mm)
│ (mm)
│
│─────────────────────────│──────────────│───────────│──────────│
│
14 - 18
│
│
│ ± 2,0
│
│
19 - 23
│
│
│ ± 2,5
│
│
24 - 28
│
│
│ ± 3,0
│
│
30 - 32
│
│
│ ± 3,5
│
│
34 - 38
│
<= 4
│ ± 0,5
│ ± 4,0
│
│
40 - 42
│
│
│ ± 4,5
│
│
46
│
│
│ ± 5,0
│
│
57
│
│
│ ± 6,0
│
│
59 - 63
│
│
│ ± 6,5
│
│
73
│
│
│ ± 7,5
│
│
75
│
│
│ ± 8,0
│
│
79
│
│
│ ± 8,5
│
│─────────────────────────│──────────────│───────────│──────────│
│
14
│
│
│ ± 2,0
│
│
16 - 19
│
│
│ ± 2,5
│
│
20 - 24
│
│
│ ± 3,0
│
│
25 - 28
│
│
│ ± 3,5
│
│
30 - 34
│
> 4
│ ± 0,5
│ ± 4,0
│
│
38
│
│
│ ± 4,5
│
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│
40 - 42
│
│
│ ± 5,0
│
│
46
│
│
│ ± 5,5
│
│
57 - 59
│
│
│ ± 6,5
│
│
63
│
│
│ ± 7,0
│
│
73
│
│
│ ± 8,0
│
│
75 - 79
│
│
│ ± 8,5
│
└───────────────────────────────────────────────────────────────┘
VIDRE TREMPAT:
El vidre ha de portar totes les manufactures necessàries per a la seva posada a l'obra i no s'admet cap manufactura posterior.
Les peces metàl·liques de fixació han de portar una làmina de neoprè entre el vidre i el metall.
COL·LOCACIÓ AMB LLISTÓ DE VIDRE:
Ha de recolzar sobre falques de materials elastòmers o de fusta tractada, col·locades als extrems de la fusteria i a una distà
ncia d'1/10 de la seva llargària.
La llargària de les falques s'ha de determinar d'acord amb el tipus de material i la superfície del vidre.
El gruix de les falques ha d'estar en relació amb la franquícia lateral i perimetral.
S'ha de fer un segellat continu que garanteixi l'estanquitat a l'aigua i al pas de l'aire.
Amplària de les falques:
- Vidre aïllant: Gruix vidre (2 llunes+cambra d’aire)+ 3 mm
- Vidre simple:
┌───────────────────────────────┐
│ Gruix │Amplària│Toleràncies │
│ vidre │falques │
│
│ (mm)
│ (mm)
│
(mm)
│
│────────│────────│─────────────│
│ 3-4
│
7
│
± 0,5
│
│ 4-5
│
8
│
± 0,5
│
│
6
│
9
│
± 0,5
│
│
8
│ 11
│
± 1,0
│
│ 10
│ 13
│
± 1,0
│
│ 9/11
│ 14
│
± 1,0
│
└───────────────────────────────┘
- Vidre laminar o de protecció al foc:
┌───────────────────────────────┐
│ Gruix │Amplària │Tolerància │
│ vidre │falques │
│
│ (mm)
│ (mm)
│ (mm)
│
│────────│─────────│────────────│
│ 6 - 7 │ 10
│ ± 1,0
│
│ 8 - 11 │ 14
│ ± 1,0
│
│12 - 13 │ 16
│ ± 1,5
│
│18 - 20 │ 23
│ ± 2,0
│
│26 - 28 │ 31
│ ± 3,0
│
│43 - 45 │ 48
│ ± 5,5
│
│59 - 61 │ 64
│ ± 7,0
│
└───────────────────────────────┘
Toleràncies d'execució:
- Amplària de les falques (vidre aïllant):
┌────────────────────────────────────┐
│
Gruix vidre
│Amplària │
│2 llunes + cambra d'aire │ falques │
│
(mm)
│ (mm)
│
│─────────────────────────│──────────│
│
14 - 16
│ ± 1,5
│
│
17 - 21
│ ± 2,0
│
│
22 - 26
│ ± 2,5
│
│
27 - 31
│ ± 3,0
│
│
32 - 34
│ ± 3,5
│
│
38 - 40
│ ± 4,0
│
│
42 - 46
│ ± 4,5
│
│
57 - 59
│ ± 6,0
│
│
63
│ ± 6,5
│
│
73 - 75
│ ± 7,5
│
│
79
│ ± 8,0
│
└────────────────────────────────────┘
COL·LOCACIÓ A L'ANGLESA O AMB MÀSTIC:
L'espai entre el vidre i el galze s'ha de reblir amb màstic compatible i ha de quedar enrasat en tot el seu perímetre.
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COL·LOCACIÓ AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ:
El perfil conformat de neoprè ha de tenir una pressió constant en tota la seva llargària.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'han de suspendre els treballs de col·locació quan la velocitat del vent superi els 50 km/h i la temperatura sigui inferior a 0°C.
La posada a l'obra no ha d'alterar les característiques de l'element.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ENVIDRAT:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
S’han de considerar les respectives dimensions segons els criteris següents, cal prendre el múltiple immediat superior en cas
que la dimensió no ho sigui:
VIDRE SENSE ARMAR DE 3/5 MM DE GRUIX:
- Tipus normals: Llargària i amplària en múltiples de 3 cm
- Tipus especials: Llargària en múltiples de 25 cm, Amplària en múltiples de 10 cm
VIDRE SENSE ARMAR DE 6/7 MM DE GRUIX:
- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm
VIDRE SENSE ARMAR DE 9/11 MM DE GRUIX O ARMAT DE COLOR:
- Llargària: Múltiples de 25 cm
- Amplària: Múltiples de 10 cm
VIDRE ARMAT INCOLOR:
- Llargària: Múltiples de 25 cm
- Amplària <= 90 cm: Múltiples de 15 cm. > 90 cm: Múltiples de 10 cm
VIDRE TREMPAT:
- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm
- Unitats amb superfície < 0,15 m2: 0,15 m2 per unitat
VIDRE LLUNA:
- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm
VIDRE AÏLLANT, DE PROTECCIÓ AL FOC, LAMINAR DE SEGURETAT O ANTIBALA:
- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm
- Unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2 per unitat
MILLORA D’ENVIDRAMENT DE BALCONERA AMB SUBSTITUCIÓ DE VIDRES:
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
COL·LOCACIÓ AMB LLISTÓ DE VIDRE O AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ:
* UNE 85222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje.
COL·LOCACIÓ A L'ANGLESA O AMB MÀSTIC:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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 que presentin danys deguts al transport
- Neteja dels perfils de suport.
- Inspecció visual del procediment d'execució, d’acord a les condicions de l plec i al procediment adoptat
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la unitat acabada. Proves finals d’estanquitat
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’han de fe r 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.
____________________________________________________________________________
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KD - INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ
KDN -

EVACUACIÓ DE FUMS I VENTILACIÓ ESTÀTICA

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Aspiradors dinàmics col·locats a l’extrem del conducte.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d’obra
- Col·locació del aspirador i fixació al conducte
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si.
Per aquest motiu, el muntatge i les unions han d’estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant de l’
aparell, o expressament aprovats per aquest.
Les parts del aparell que necessitin manteniment, com ara la caixa de rodaments, han de ser accessibles.
L’aspirador ha de quedar ajustat a l’extrem del tub.
Ha d’anar suportat pel mateix conducte. S’aconsella que la distància entre la última brida de subjecció del conducte i l’aspirador
sigui inferior a 0,5 metres.
L’aspirador ha de poder girar correctament. No ha d’entrar en contacte amb cap element constructiu ni amb cap altre part de la
instal·lació.
No s’han de transmetre vibracions o sorolls al conducte durant el seu funcionament.
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.
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.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques dels materials corresponen a les especificades al projecte.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
Un cop instal·lat l'equip, s’ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de
tubs, etc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________

KG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
KG4 -

APARELLS DE PROTECCIÓ

KG41 - INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
KG415A99J1KD.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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Interruptor automàtic magnetotèrmic unipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 1 pol protegit , bipolar amb 2 pols protegits,
tripolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb tres pols protegits i protecció parcial del neutre i
tetrapolar amb 4 pols protegits.
S'han considerat els tipus següents:
- Per a control de potència (ICP)
- Per a protecció de línies elèctriques d'alimentació a receptors (PIA)
- Interruptors automàtics magnetotèrmics de caixa emmotllada
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i anivellació
- Connexionat
- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas
CONDICIONS GENERALS:
La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos.
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents.
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.
Quan es col·loca a pressió ha d’anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l’interior d’ una caixa o armari. En aquest cas,
l’interruptor s’ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi.
Quan es col·loca amb cargols, ha d'estar muntat sobre una placa base aïllant a l'interior d’una caixa també aïllant. En aquest
cas l’interruptor s’ha de subjectar pels punts disposats a tal fi pel fabricant.
Els interruptors han de ser capaç os de funcionar correctament en les condicions normals exigides en les normes.
Els interruptors que admetin la regulació d’algun paràmetre han d’ estar ajustats a les condicions del paràmetre exigides en la
DT.
Resistència a la tracció de les connexions: >= 30 N
ICP:
Ha d'estar muntat dins d'una caixa precintable.
Ha d'estar localitzat el més aprop possible de l'entrada de la derivació individual.
PIA:
En el cas de vivendes ha de quedar muntat un interruptor magnetotèrmic per a cada circuit.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les especificacions dels reglaments.
No s’ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que els conductors estan sense tensió.
S’han d’identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als borns de l’interruptor.
S’ha de comprovar que les característiques de l’aparell corresponen a les especificades a la DT
S’ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura.
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les connexions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
ICP:
UNE 20317:1988 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5 a 63 A.
UNE 20317/1M:1993 Interruptores automáticos magnetotérmicos para control de potencia de 1,5 A a 63 A.
PIA:
UNE-EN 60898:1992 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra
sobreintensidades.
UNE-EN 60898/A1:1993 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra
sobreintensidades.
UNE-EN 60898/A1:1993 ERR Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra
sobreintensidades.
UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
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INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA:
UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc só n el que es corresponen als especificats a la DT.
- Verificar que el sistema de fixació es correcte
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden
- Verificar la connexió dels conductors i l’absència de derivacions no permeses en contactes dels mecanismes.
- Verificar en preses de corrent l’existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.
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.
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control de qualitat a l’execució de quadres generals, són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l’obra.
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s’identifiquin correctament tots els circuits.
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament.
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de circuits i la execució real.
- Verificar que les seccions dels conductors s’adeqüen a les proteccions i als requisits de projecte
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes fluixos, enllaços i unions no previstes.
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments futurs -sense necessitats
d’enllaços.
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre.
- Verificar la correcta connexió dels conductors d’alimentació i sortides del quadre.
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d’acord a l’especificat.
- Assaigs a efectuar a l’obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas:
- Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008 R.E.B.T
- Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B
- Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B
Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i finalitzada la xarxa de terres.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d’informe amb resultats dels controls i as saigs realitzats, d’acord amb el que s’especifica a la taula
d’assaigs i de quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
S’ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I
SUBQUADRES:
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 la adequació, d’acord amb el determini la DF.

____________________________________________________________________________

KM - INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT
KM1 -

INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ D'INCENDIS I GASOS

KM11 - DETECTORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
KM11L130.
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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
- 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
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, amidada 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.
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- 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 vigilà ncia 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.

____________________________________________________________________________

KM - INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT
KM1 -

INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ D'INCENDIS I GASOS

KM13 - SIRENES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
KM131222,KM132121.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Sirenes electròniques muntades a l'interior o a l'exterior, i sirenes electromecàniques muntades a l'interior.
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.
Ha de quedar connectada a la xarxa d'alimentació.
Quan es col·loca muntada a l'exterior, ha de quedar protegida de l'acció de la pluja.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 30 mm
- Horitzontalitat: ± 2 mm
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, amidada segons les especificacions de la DT.
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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 vigilà ncia 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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AMIDAMENTS
01
01

OBRA
CAPÍTOL
NUM. CODI
1

Data: 10/04/17

F21J3ATH

Pàg.:

PRESSUPOST POLIESPORTIU MUNICIPAL, VILOBÍ D'ONYAR
PAVIMENTS

UA

DESCRIPCIÓ

m2

Sanejament de superfícies de paviment esportiu de resina en paraments horitzontals amb mitjans manuals i càrrega
mecànica de runa sobre camió o contenidor, per a la regularització deixant la superfície sense rugossitats ni ressalts.

Num. Text

Tipus

1

Paviment existent

2

Amidament a Justificar

[C]

1,000

[D]

44,000

[E]

23,070

[F]

0,300

TOTAL AMIDAMENT
2

K2192ATH

m3

Num. Text
1

Tipus

Rampa perimetral

[C]

[D]

[E]

[F]

m2

Fórmula

304,524

TOTAL

Fórmula

1,000

46,000

0,200

0,060

0,552 C#*D#*E#*F#

2,000

24,070

0,200

0,060

0,578 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
K9QG1ATH

TOTAL

304,524 C#*D#*E#*F#

Repicat de solera de formigó en massa per formació de rebaix de fins a 10 cm, amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor

2

3

1

1,130

Subministra i col·locació de paviment esportiu de dobler tauler amb sabates i acabat de parquet laminat de fusta natural
d'auró. Alçada total de construcció de 60mm amb el sistema constructiu següent:
1- Làmina de PVC col·locada sobre el paviment existent.
2- Làmina de polietilè expandit no reticulat FONPEX, de 3 mm de gruix col·locada sobre la làmina de PVC.
3- Sabatilles elàstiques còniques de goma de 20mm, fixades al primer tauler amb una amb la quantitat de 11 unitats per
metre quadrat.
4- Tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 3(marí), de 12 mm de gruix, per a ambient exterior segons
UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0. Amb mides 250x125cm. col·locat sobreposat a les làmines PVC i Fonpex.
5- Tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 3(marí), de 12 mm de gruix, per a ambient exterior segons
UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0. Amb mides 250x125cm. col·locat encolat i clavat a 45º sobre el tauler anterior, amb
cargols de 25mm a l'ordre de 48 u/m2.
6- Parquet de posts multicapa, amb capa d'acabat de gruix 3,0mm, de fusta d'auró superior envernissat a fàbrica, de
llargària > a 1900mm, d'amplaria 180 a 200mm, i de gruix total 14mm, amb 3 llistons per post, amb unió encadellada, fixat
mecànicament amb claus de puntes T sobre tauler marí.
Amb certificat de compliment de la norma UNE-EN 14904 per paviments esportius interiors.
Acabat segons plànols de projecte i/o detalls d'obra.

Num. Text
1

Tipus

[C]

1,000

[D]

44,000

[E]

23,070

[F]

1,000

TOTAL AMIDAMENT

TOTAL

Fórmula

1.015,080 C#*D#*E#*F#
1.015,080

Euro

Rehabilitació puntual Pavelló Poliesportiu Municipal, (Vilobí d´Onyar)

AMIDAMENTS
4

K9QGMATH

m2

Data: 10/04/17

Pàg.:

2

Formació de rampa amb posts de fusta natural d'auró amb una alçada que anirà del regruix del nou paviment (6cm) a la
cota de paviment acabat existent. La rampa estarà formada amb els elements següents:
1- Làmina de PVC col·locada sobre el paviment existent.
2- Làmina de polietilè expandit no reticulat FONPEX, de 3 mm de gruix col·locada sobre la làmina de PVC.
3- Rastrells longitudinals de fusta de pi cuperitzat de 40x35mm de secció treballat a taller en forma de cunya col·locats
longitudinalment al sentit del pendent cada 33cm (tres rastrells per metre lineal) i fixats mecànicament al paviment de
formigó existent.
4- Rastrell transversal de fusta de pi cuperitzat de 40x25mm de secció per límit de tarima col·locat en sentit transversal al
pendent de la rampa i fixat mecànicament a la part superior dels rastrells longitudinals.
5- Parquet de posts multicapa, amb capa d'acabat de gruix 3,0mm, de fusta d'auró superior envernissat a fàbrica, de
llargària > a 1900mm, d'amplària 180 a 200mm, i de gruix total 14mm, amb 3 llistons per post, amb unió encadellada, fixat
mecànicament als rastrells longitudinals.

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

46,000

0,800

1,000

36,800 C#*D#*E#*F#

2

2,000

24,000

0,800

1,000

38,400 C#*D#*E#*F#

K9QZ1ATH

m

Num. Text

Tipus

[C]

2,000

[D]

21,600

[E]

1,000

[F]

1,000

TOTAL

Fórmula

1

Grada

2

Graó

1,000

2,710

1,000

1,000

2,710 C#*D#*E#*F#

3

Laterals

4,000

0,450

0,250

1,000

0,450 C#*D#*E#*F#

5

Remat barana sortida d'emergència

1,000

2,500

1,000

1,000

2,500 C#*D#*E#*F#

EF21HATH

m

Num. Text

43,200 C#*D#*E#*F#

48,860

Subministra i col·locació de platina de ventilació perimetral del paviment amb xapa galvanitzada de 80mm. d'amplada i
1,5mm de gruix amb perforacions per ventilació. Fixada mecànicament a rastrell de fusta.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

1,000

44,000

1,000

1,000

44,000 C#*D#*E#*F#

2

2,000

23,070

1,000

1,000

46,140 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
7

75,200

Formació de banc de fusta sobre grada existent de mides totals 450x(450/120). Formació de seient de 450mm d'amplada
amb delgues de fusta natural d'iroko de 150 mm d'amplària i 22mm de gruix, col·locat sobre rastrells de fusta de pi
cuperitzat amb fixacions mecàniques sobre grada de formigó existent. Formació de frontal de grada de 400 amb delgues
de fusta natural d'iroko de 100 mm d'amplària i 22mm de gruix, col·locats sobre rastrells de fusta de pi cuperitzat amb
fixacions mecàniques sobre frontal de formigó existent. Remat posterior de 120mm amb una delga de fusta natural d'iroko
de 100 mm d'amplària i 22mm de gruix, col·locats sobre rastrells de fusta de pi cuperitzat de la formació del seient.
Totalment acabat segons plànols de projecte i/o detalls d´obra. Per a la formació del banc s'utilitzaran les dues delgues de
fusta existents, completant el conjunt amb delgues noves.

TOTAL AMIDAMENT
6

Fórmula

1

TOTAL AMIDAMENT
5

TOTAL

E8J9HATH

m

Num. Text
1
2

Rampa perimetral

90,140

Peça especial de remat de rampa encastada al paviment existent formada amb xapa d'acer de 2mm de gruix i de 25 cm
de desenvolupament, doblegada segons detalls de projecte i col·locada amb adhesiu i fixacions mecàniques. Inclou p/p de
rebaix de paviment de 5cm de gruix i de massissat de morter de ciment. Acabat segons plànols de projecte i/o detalls
d'obra.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1,000

46,000

1,000

1,000

46,000 C#*D#*E#*F#

2,000

24,070

1,000

1,000

48,140 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

94,140

Euro

Rehabilitació puntual Pavelló Poliesportiu Municipal, (Vilobí d´Onyar)

AMIDAMENTS
8

K8989ATH

Data: 10/04/17

Pàg.:

Pintat de paviment i parament vertical interior del frontal de grada existent de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis,
amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat

m2

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

50,000

1,600

1,000

80,000 C#*D#*E#*F#

2

Paviment Grada inferior

1,000

27,900

1,400

1,000

39,060 C#*D#*E#*F#

1,000

15,300

1,400

1,000

21,420 C#*D#*E#*F#

4

Paviment Rampa

1,000

6,000

2,000

1,000

12,000 C#*D#*E#*F#

5

Frontal Grada superior

1,000

27,900

0,350

1,000

9,765 C#*D#*E#*F#

1,000

15,300

0,350

1,000

5,355 C#*D#*E#*F#

Frontal Grada inferior

1,000

3,780

0,400

1,000

1,512 C#*D#*E#*F#

1,000

2,250

0,400

1,000

0,900 C#*D#*E#*F#

Graons

2,000

3,300

0,300

1,000

1,980 C#*D#*E#*F#

10

1,000

2,700

0,300

1,000

0,810 C#*D#*E#*F#

11

2,000

2,200

0,300

1,000

1,320 C#*D#*E#*F#

6

8
9

TOTAL AMIDAMENT
E8A82CC1

m2

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

Parament Horitzonal

2,000

21,600

0,450

1,000

19,440 C#*D#*E#*F#

2

Parament Vertical (pista)

2,000

21,600

0,420

1,000

18,144 C#*D#*E#*F#

3

Parament Vertical (grada)

2,000

21,600

0,090

1,000

3,888 C#*D#*E#*F#

4

Laterals

4,000

0,450

0,250

1,000

0,450 C#*D#*E#*F#

5

Graó

1,000

2,710

0,510

1,000

1,382 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
K8A82AT1

m2

1

Tipus

Rampa perimetral

2

[C]

[D]

[E]

[F]

m2

Fórmula

46,000

0,800

1,000

36,800 C#*D#*E#*F#

2,000

24,000

0,800

1,000

38,400 C#*D#*E#*F#
75,200

Envernissat de parament horitzontal de fusta amb aplicació d'una capa de vernís de poliuretà Bona sportive finish sobre les
línies del marcatge esportiu. Amb certificat de compliment de la norma UNE-EN 14904 per paviments esportius interiors.
Amb homologació FIBA

Num. Text

Tipus

[C]

1,000

1

[D]

44,000

[E]

23,070

[F]

1,000

TOTAL AMIDAMENT

OBRA
CAPÍTOL

TOTAL

1,000

TOTAL AMIDAMENT
K8A82ATH

43,304

Envernissat de parament horitzontal de fusta amb aplicació d'una capa de vernís de poliuretà Bona Trafficc Anti Slip
especial per superfícies amb requeriments antilliscants. Certificat de compliment CTE SB-SUA1 Classe 2.

Num. Text

11

174,122

Envernissat de revestiment de grada de fusta, al vernís de poliuretà, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida i 2 capes d'acabat , amb la superfície mat

Num. Text

10

Fórmula

Paviment Grada superior

3

9

TOTAL

1

7

3

01
03

TOTAL

Fórmula

1.015,080 C#*D#*E#*F#
1.015,080

PRESSUPOST POLIESPORTIU MUNICIPAL, VILOBÍ D'ONYAR
TRASDOSSAT INTERIOR FAÇANA

Euro

Rehabilitació puntual Pavelló Poliesportiu Municipal, (Vilobí d´Onyar)

AMIDAMENTS
NUM. CODI
1

K1213251

Data: 10/04/17

Pàg.:

UA

DESCRIPCIÓ

h

Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 12 m , sense operari

Num. Text

Tipus

[C]

40,000

1

[D]

1,000

[E]

1,000

[F]

1,000

TOTAL AMIDAMENT
2

K21G1ATH

PA

Num. Text

Tipus

[C]

1,000

[D]

1,000

[E]

1,000

[F]

1,000

TOTAL AMIDAMENT
E442F037

kg

Num. Text
1

Tipus

40x40x2
40x60x2

4

[C]

[D]

[E]

[F]

E652SHAA

m2

Num. Text

Fórmula

1,000

TOTAL

Fórmula

66,000

2,280

1,000

150,480 C#*D#*E#*F#

15,000

2,280

1,000

34,200 C#*D#*E#*F#

2,000

66,000

2,910

1,000

384,120 C#*D#*E#*F#

2,000

15,000

2,910

1,000

87,300 C#*D#*E#*F#
656,100

Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un
gruix total de l'envà de 100 mm, muntants cada 600 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 1 placa a una
cara, hidròfuga (H) de 15 mm , fixada mecànicament
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

Costat carrer

1,000

66,000

1,450

1,000

95,700 C#*D#*E#*F#

2

Costat pati

1,000

15,000

1,000

1,000

15,000 C#*D#*E#*F#

E7C9R8M4

m2

Num. Text

110,700

Aïllament amb placa semirígida de llana de roca UNE-EN 13162, de densitat 46 a 55 kg/m3 de 60 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0,037 W/mK, resistència tèrmica >= 1,622 m2.K/W, col·locada amb fixacions mecàniques
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

Costat carrer

1,000

66,000

1,450

1,000

95,700 C#*D#*E#*F#

2

Costat pati

1,000

15,000

1,000

1,000

15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
6

TOTAL

1,000 C#*D#*E#*F#

1,000

TOTAL AMIDAMENT
5

40,000

1,000

TOTAL AMIDAMENT
4

Fórmula

Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, per a elements d'ancoratge formats per peça composta, en perfils foradats
laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a
l'obra amb soldadura

2
3

TOTAL

40,000 C#*D#*E#*F#

Desmuntatge de cablejat elèctric superficial existent, i posterior muntatge sobre trasdossat de guix laminat amb mitjans
manuals.

1

3

E83Z1895

Num. Text

4

m

110,700

Cantonera de planxa d'acer galvanitzat i prelacat de 0,6 mm de gruix i 35 cm de desenvolupament amb 5 plecs, col·locada
amb fixacions mecàniques
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

Costat carrer

1,000

66,000

1,000

1,000

66,000 C#*D#*E#*F#

2

Costat pati

1,000

15,000

1,000

1,000

15,000 C#*D#*E#*F#
Euro

Rehabilitació puntual Pavelló Poliesportiu Municipal, (Vilobí d´Onyar)

AMIDAMENTS

Data: 10/04/17

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
7

K898J2A0

m2

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

66,000

1,450

1,000

95,700 C#*D#*E#*F#

2

Costat pati

1,000

15,000

1,000

1,000

15,000 C#*D#*E#*F#

01
04

K21A3A1A

PRESSUPOST POLIESPORTIU MUNICIPAL, VILOBÍ D'ONYAR
NOU ACCÉS
DESCRIPCIÓ

u

Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de porta de grans dimensions existent, de 20 m2 com a màxim, amb
recuperació de ferramentes, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o restauració i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor
Tipus

[C]

1,000

1

[D]

1,000

[E]

1,000

[F]

1,000

TOTAL AMIDAMENT
K2192ATH

m3

Num. Text
1

Tipus

[C]

1,000

[D]

2,000

[E]

2,500

[F]

0,050

TOTAL AMIDAMENT
u

TOTAL

Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
1,000

Repicat de solera de formigó en massa per formació de rebaix de fins a 10 cm, amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor

Estora

KAF7EATH

110,700

UA

Num. Text

3

Fórmula

Costat carrer

NUM. CODI

2

TOTAL

1

TOTAL AMIDAMENT

1

81,000

Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Colors
a decidir per la DF.

Num. Text

OBRA
CAPÍTOL

5

TOTAL

Fórmula

0,250 C#*D#*E#*F#
0,250

Subministrament i col·locació de fusteria exterior d'alumini amb trencament de pont tèrmic, practicable formada per una
doble porta i un i fix lateral de dimensions totals 250x210cm. segons documentació gràfica de projecte, sistema Porta
Millenium Plus ´´CORTIZO SISTEMAS´´ o equivalent, i amb bastiment de base, compost per perfils tsac d'aliatge d'alumini
6063 amb tractament tèrmic T-5. Marc i fulla tenen una secció de 70 mm. amb un gruix mitjà dels perfils d'alumini de 2.0
mm, i una capacitat màxima de vidre de 62 mm. El full i el marc són coplanaris. Les frontisses mecàniques de dos o tres
pales suporten fins a 220 Kg. de pes màxim per fulla i 120kg en el cas de frontisses ocultes. La resistència a l'impacte de
cos tou és de Classe 5 segons norma UNE. juntes d'envidrament de EPDM d'alta qualitat subministrades per PERPOL,
cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i utillatges de mecanitzat homologats. Els perfils d'alumini
estan proveïts de trencament de pont tèrmic obtinguda per inserció de varetes aïllants de poliamida 6.6 de 24 mm. de
profunditat reforçades amb un 25% de fibra de vidre. Estanqueïtat per un sistema de triple junta d'EPDM. Fins i tot p / p
d'urpes de fixació, segellat perimetral de junts per mitjà d'un cordó de silicona neutra i ajustament final en obra. Perfileria,
juntes i ferramentes amb certificació de marcatge CE segons UNE-EN 14351-1 d'obligat compliment per la Comissió
Europea. Elaborada en taller. Segons UNE-EN 12210. Totalment muntada i provada.
Acabat superficial anoditzat color a decidir per la DF. efectuat en un cicle complet que comprèn les operacions de
desgreixatge, rentat, oxidació anòdica, acolorit i segellat. El gruix i qualitat de la capa anòdica està garantida pel segell
EWAA-EURAS amb un valor mínim classe 15 micres.
Premarc a base de tub d'acer galvanitzat de 40x40mm.
Inclou: Col·locació del premarc. Tiradors d'acer inoxidable. Col·locació de la fusteria. Mecanitzat per embotir la molla
tancaportes. Ajust final de la fulla. Segellat de juntes perimetrals. Realització de proves de servei.

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

Euro

Rehabilitació puntual Pavelló Poliesportiu Municipal, (Vilobí d´Onyar)

AMIDAMENTS

Data: 10/04/17
1,000

1

1,000

1,000

Pàg.:
1,000

TOTAL AMIDAMENT
4

EC1G4801

m2

Num. Text
1

Tipus

[C]

[D]

0,900

[E]

1,950

[F]

1,000

TOTAL

Fórmula

2,000
1,000

0,350

2,000

1,000

0,700 C#*D#*E#*F#

Subsitució vidre existent

1,000

2,400

1,150

1,000

2,760 C#*D#*E#*F#

E9JEHATH

m2

Num. Text

Tipus

[C]

1,000

[D]

2,000

[E]

2,500

[F]

1,000

TOTAL AMIDAMENT
EASWUAT1

u

3,510 C#*D#*E#*F#

6,970

Subministra i col·locació d'estora formada per perfils d'alumini ensamblables de 25 a 35 mm d'amplària i 22 mm d'alçària,
amb acabat tèxtil, instal·lat encastat al paviment, casa EMCO model Diplomat 522R o equivalent, color a decidir per la DF.
Col·locada amb marc perimetral en L de 25mm d'alumini. Totalment acabat segons plànols de projecte i/o detalls d´obra.

1

6

1,000

Porta accés

TOTAL AMIDAMENT
5

1,000 C#*D#*E#*F#

Subministre i col·locació de vidre aïllant de dos vidres laminars de seguretat amb lluna incolora de 5+5 amb 1 butiral
transparent, cambra d'aire de 12 mm de gruix i vidre laminar de lluna incolora de 4+4 amb 1 butiral transparent, col·locat.
SGG Climalit Plus XN F2 44.1 (16 air) 44.1, nivell de seguretat US:2B2/2B2, capa d'aïllament tèrmic PLANITHERM XN a la
cara 2, factor solar g:0,58, coeficient de sombra: 0,66, Ug: 1,3 W/m2K.

2
3

6

TOTAL

Fórmula

5,000 C#*D#*E#*F#
5,000

Subministra i col·locació de Ferratges Grup 2 per a portes d'alumini de la casa ASSA ABLOY.
Inclou:
Pany de seguretat per perfils metàl·lics sèrie 2230.
Molla tancaportes ocult sèrie DC840.
Guia lliscant 1 fulla, per tancaportes ocult sense retenció. (És vàlida per a models DC840 I DC860)
Mòdul retenidor, per tancaportes DC135 i guies G193, G195 i G893.
Cilindre sistema TD5 de perfil europeu doble.
Mastrejat de claus iguals, Sistema TD5
Tiradors de 2m d'acer inox. de 400 mm de diàmetre.

Num. Text

Tipus

[C]

1,000

1

[D]

1,000

[E]

1,000

[F]

1,000

TOTAL AMIDAMENT
7

E844MATH

u

Num. Text
1

Tipus

Contorn porta d'accès

K898J2A0

m2

Num. Text
1
2

Calaix contorn porta

Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
1,000

Formació de calaix amb plaques de guix laminat tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix, col·locades amb entramat
estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al parament vertical. Per formació de
contorn de porta, acabat segons planols de projecte i/o de detalls d'obra.
[C]

1,000

[D]

1,000

[E]

1,000

[F]

1,000

TOTAL AMIDAMENT
8

TOTAL

TOTAL

Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
1,000

Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Colors
a decidir per la DF.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

4,000

0,500

2,500

1,000

5,000 C#*D#*E#*F#

2,000

0,500

2,000

1,000

2,000 C#*D#*E#*F#

Euro

Rehabilitació puntual Pavelló Poliesportiu Municipal, (Vilobí d´Onyar)

AMIDAMENTS

Data: 10/04/17

Pàg.:

3

2,000

2,500

0,500

1,000

2,500 C#*D#*E#*F#

4

1,000

4,000

0,500

1,000

2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
9

EB92U200

m2

Tipus

Retolació porta d'accés

2
3

Previsió

[C]

[D]

[E]

[F]

EASW0ATH

u

TOTAL

Fórmula

1,000

0,300

1,900

0,570 C#*D#*E#*F#

2,000

0,500

0,500

0,500 C#*D#*E#*F#

1,000

2,000

2,000

4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
10

11,500

Subministra i col·locació de vinil autoadhesiu amb diferents pictogrames, col·locat segons dibuix d'obra proporcionat per la
DF.

Num. Text
1

7

5,070

Reparació de portes d'emergència existents
Inclou:
-. Dispositiu antipànic sèrie Universal d'embotir.
-. Enretirada de mecanisme existent i gestió de residus.

Num. Text

Tipus

[C]

9,000

1

[D]

1,000

[E]

1,000

[F]

1,000

TOTAL AMIDAMENT
11

EASW0AT1

u

Tipus

[C]

13,000

1

[D]

1,000

[E]

1,000

[F]

1,000

TOTAL AMIDAMENT

01
06

NUM. CODI
1

FBATUPP2

13,000 C#*D#*E#*F#
13,000

u

Premarcatge i pintat de pista poliesportiva tipus PP2 segons normes NIDE (22x44 m, 1 voleibol, 1 basket, 1 handball), amb
pintura de poliuretà, amb mitjans manuals
Tipus

u

Num. Text
1

Fórmula

DESCRIPCIÓ

Marcatge Longitudinal

FBATUAT1

TOTAL

PRESSUPOST POLIESPORTIU MUNICIPAL, VILOBÍ D'ONYAR
EQUIPAMENTS

[C]

1,000

[D]

1,000

[E]

1,000

[F]

1,000

TOTAL AMIDAMENT
2

9,000

UA

Num. Text
1

Fórmula

Canvi de perfil inferior d'allumini i escombretes de sortides d'emergència existents. Inclou enretirada i gestió de residus de
perfil existent.

Num. Text

OBRA
CAPÍTOL

TOTAL

9,000 C#*D#*E#*F#

Marcatge transversal

TOTAL

Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
1,000

Premarcatge i pintat de pista poliesportiva tipus PP2 segons normes NIDE (22x44 m, 3 minibasket), amb pintura de
poliuretà, amb mitjans manuals
Tipus

[C]

1,000

[D]

1,000

[E]

1,000

[F]

1,000

TOTAL

Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
Euro

Rehabilitació puntual Pavelló Poliesportiu Municipal, (Vilobí d´Onyar)

AMIDAMENTS

Data: 10/04/17

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
3

KQS2UZ30

u

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

4,000

1,000

1,000

1,000

4,000 C#*D#*E#*F#

2

Previsió Cistelles minibasket a justificar

4,000

1,000

1,000

1,000

4,000 C#*D#*E#*F#

KQS2UZ10

u

Tipus

Voleibol

LQSRUATH

[C]

2,000

u

Num. Text
1

[D]

1,000

[E]

1,000

[F]

1,000

Tipus

[C]

2,000

[D]

1,000

[E]

1,000

[F]

1,000

TOTAL AMIDAMENT
u

Num. Text
1

Tipus

[C]

1,000

[D]

1,000

[E]

1,000

[F]

1,000

TOTAL AMIDAMENT
u

Num. Text

Tipus

[C]

1,000

[D]

1,000

[E]

1,000

[F]

1,000

TOTAL AMIDAMENT
KQS2UATH

Num. Text

m

2,000

TOTAL

Fórmula

2,000 C#*D#*E#*F#
2,000

TOTAL

Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
1,000

Subministra de porta rotllos adaptar al protector Gerflor Taraflex Bateco. Permet desenrottlar, enrotllar, aixecar i
emmagatzemar els rotllos.

1

8

Fórmula

Subministre i col·locació de joc de pals, xarxa i varetes de voleibol. Inclou pals metàl·lics de 90mm de diàmetre
traslladables i regulables en alçada amb tensor de manivela, anclatges d'acer inoxidable i tapa. Xarxa confeccionada amb
trena de poliamida de 3mm i malla 100x100mm amb cable d'acer plastificat de 6mm i mides 9,5x1 m. Joc de varetes per
delimitació del camp de joc en fibra de vidre de 2 colors. Es considera totalment col·locat, acabat i regulat, inclòs medis
auxiliars de muntatge, i petit material no detallat.

Joc de pals voleibol

KQS2UBAT

TOTAL

2,000 C#*D#*E#*F#

Regulació d'alçada de cistella de bàsquet existent per adaptar-la a la nova posició del paviment de la pista. Es considera
totalment regulada, inclòs medis auxiliars de regulació, i petit material no detallat.

Cistelles existents

KQS2UVAT

8,000

Ancoratge metàl·lic per a pal de voleibol amb tapa, col·locat encastat al paviment amb morter de resines epoxi, amb
perforació de paviment feta amb màquina amb corona de diamant

TOTAL AMIDAMENT

7

Fórmula

Porteries

1

6

TOTAL

1

Num. Text

5

1,000

Ancoratge metàl·lic per a porteria amb tapa col·locat encastat al paviment amb morter de resines epoxi, amb perforació de
paviment feta amb màquina amb corona de diamant

TOTAL AMIDAMENT
4

8

TOTAL

Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
1,000

Subministre i col·locació de barana perimetral construida amb acer inoxidable AISI 304 acabat polit, amb tub de 50 mm de
diàmetre, montants verticals cada 250 cm. Unions en forma de T d'alumini. Alçada de barana a paviment acabat de 100
cm. Inclou p/p de fonamentació i col·locació d'anclatges d'acer inoxidable per montants verticals. Fixació a solera de
formigó existent.
Barana totalment desmontable.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

Grada

1,000

44,000

1,000

1,000

44,000 C#*D#*E#*F#

2

Accés

1,000

24,000

1,000

1,000

24,000 C#*D#*E#*F#

Euro

Rehabilitació puntual Pavelló Poliesportiu Municipal, (Vilobí d´Onyar)

AMIDAMENTS
3

Data: 10/04/17

Sortida d'emergència

1,000

3,000

1,000

Pàg.:
1,000

TOTAL AMIDAMENT
9

KQS20ATH

m

Tipus

Cistelles noves

[C]

4,000

[D]

1,000

[E]

1,000

[F]

1,000

TOTAL AMIDAMENT

01
07

OBRA
CAPÍTOL
NUM. CODI
1

K2R440M0

4,000

m3

Càrrega amb mitjans manuals i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3
de capacitat. (Esponjament 30%)
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

m3

Num. Text

TOTAL

Fórmula

1,300

3,500

1,450

0,300

1,979 C#*D#*E#*F#

1,300

1,350

1,450

0,300

0,763 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

2,742

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (Esponjament 30%)
Tipus

[C]

[D]

0,150

TOTAL

Fórmula

1,300

1,350

1,450

0,150

0,382 C#*D#*E#*F#

Rampa perimetral

1,300

46,000

0,200

0,060

0,718 C#*D#*E#*F#

4

1,300

24,070

0,200

0,060

0,375 C#*D#*E#*F#

5

1,300

24,070

0,200

0,060

0,375 C#*D#*E#*F#

3

1,450

[F]

1,300

2

3,500

[E]

Enderroc Solera

1

0,990 C#*D#*E#*F#

6

Estora

1,300

2,000

2,500

0,050

0,325 C#*D#*E#*F#

7

Pista poliesportiva existent

1,300

44,000

22,070

0,005

6,312 C#*D#*E#*F#

9

FITXA RESIDUS CONSTRUCCIÓ

10

Formigó

1,350

7,198

1,000

1,000

9,717 C#*D#*E#*F#

11

Obra de fàbrica

1,350

11,232

1,000

1,000

15,163 C#*D#*E#*F#

12

Petris

1,350

3,257

1,000

1,000

4,397 C#*D#*E#*F#

13

Guixos

1,350

2,683

1,000

1,000

3,622 C#*D#*E#*F#

14

Altres

1,350

0,360

1,000

1,000

0,486 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
3

Fórmula

DESCRIPCIÓ

Caixa paviment

K2R64237

TOTAL

4,000 C#*D#*E#*F#

PRESSUPOST POLIESPORTIU MUNICIPAL, VILOBÍ D'ONYAR
GESTIÓ DE RESIDUS

2

2

71,000

UA

Num. Text
1

3,000 C#*D#*E#*F#

Subministra i col·locació d'acoplament per pas de bàsquet a minibàsquet mitjançant bareta roscada i manivela de
maniobra.

Num. Text
1

K2RA73G0

Num. Text
1

Caixa paviment

9

m3

42,862

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Tipus

[C]

1,300

[D]

3,500

[E]

1,450

[F]

0,300

TOTAL

Fórmula

1,979 C#*D#*E#*F#
Euro

Rehabilitació puntual Pavelló Poliesportiu Municipal, (Vilobí d´Onyar)

AMIDAMENTS

Data: 10/04/17
1,300

2

1,350

1,450

Pàg.:
0,300

0,763 C#*D#*E#*F#
2,742

TOTAL AMIDAMENT
4

E2RA7LP0

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb
codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text
1

Tipus

[C]

[D]

1,450

[F]

0,150

TOTAL

1,300

1,350

1,450

0,150

0,382 C#*D#*E#*F#

Rampa perimetral

1,300

46,000

0,200

0,060

0,718 C#*D#*E#*F#

1,300

24,070

0,200

0,060

0,375 C#*D#*E#*F#

0,990 C#*D#*E#*F#

1,300

24,070

0,200

0,060

0,375 C#*D#*E#*F#

6

Estora

1,300

2,000

2,500

0,050

0,325 C#*D#*E#*F#

7

Pista poliesportiva existent

1,300

44,000

22,070

0,005

6,312 C#*D#*E#*F#

5

0,000

8
9

FITXA RESIDUS CONSTRUCCIÓ

10

Formigó

1,350

7,198

1,000

1,000

9,717 C#*D#*E#*F#

11

Obra de fàbrica

1,350

11,232

1,000

1,000

15,163 C#*D#*E#*F#

12

Petris

1,350

3,257

1,000

1,000

4,397 C#*D#*E#*F#

13

Guixos

1,350

2,683

1,000

1,000

3,622 C#*D#*E#*F#

14

Altres

1,350

0,360

1,000

1,000

0,486 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

01
08

OBRA
CAPÍTOL
NUM. CODI
1

H000ATHM

PRESSUPOST POLIESPORTIU MUNICIPAL, VILOBÍ D'ONYAR
SEGURETAT I SALUT
DESCRIPCIÓ

u

Redacció del pla de seguretat i salut, inclós el cumpliment, control i seguiment del mateix.
Tipus

[C]

1,000

1

[D]

1,000

[E]

1,000

[F]

1,000

TOTAL AMIDAMENT

01
09

OBRA
CAPÍTOL
NUM. CODI
H001ATHM

TOTAL

Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
1,000

PRESSUPOST POLIESPORTIU MUNICIPAL, VILOBÍ D'ONYAR
CONTROL DE QUALITAT

UA

DESCRIPCIÓ

u

Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no
polits, segons la norma UNE-ENV 12633

Num. Text
1

42,862

UA

Num. Text

1

Fórmula

1,300

4

3,500

[E]

Enderroc Solera

2
3

10

Rampa perimetral

Tipus

[C]

1,000

[D]

1,000

[E]

1,000

[F]

1,000

TOTAL AMIDAMENT

TOTAL

Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
1,000
Euro

Rehabilitació puntual Pavelló Poliesportiu Municipal, (Vilobí d´Onyar)

AMIDAMENTS
2

H002ATHM

u

Num. Text
1

Data: 10/04/17

Pàg.:

Determinació de la resistència a càrregues verticals de l'anella de bàsquet, segons la norma UNE-EN 1270
Tipus

Cistelles penjades

[C]

4,000

[D]

1,000

[E]

1,000

[F]

1,000

TOTAL AMIDAMENT
3

H003ATHM

u

Num. Text
1

Tipus

Cistelles penjades

H004ATHM

u

Num. Text
1

Cortines existents

2

Assaig a justificar

TOTAL

Fórmula

4,000 C#*D#*E#*F#
4,000

Determinació de l'estabilitat davant càrregues horitzontals i verticals del suport del tauler de bàsquet, segons la norma
UNE-EN 1270
[C]

4,000

[D]

1,000

[E]

1,000

[F]

1,000

TOTAL AMIDAMENT
4

11

TOTAL

Fórmula

4,000 C#*D#*E#*F#
4,000

Assaig de reacció al foc segons norma UNE-EN 13773: 2003
Per acreditar la Classe 1 com prescriu el decret, es procedeix en primer lloc a l'assaig de la norma UNE-EN 1101: 1996 per
a determinar la inflamabilitat o facilitat d'ignició, i si després de l'assaig es determina una no ignició, es procedeix a l'assaig
de propagació de flama segons norma UNE-EN 13772: 2011 d'un teixit.
Tipus

[C]

1,000

[D]

1,000

[E]

1,000

[F]

1,000

TOTAL AMIDAMENT

TOTAL

Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#

1,000

Euro

PRESSUPOST
RESUM DEL PRESSUPOST
ÚLTIM FULL DEL PRESSUPOST

Rehabilitació puntual Pavelló Poliesportiu Municipal, (Vilobí d´Onyar)

PRESSUPOST
OBRA

01

PRESSUPOST POLIESPORTIU MUNICIPAL, VILOBÍ D'ONYAR

CAPÍTOL

01

PAVIMENTS

NUM. CODI

Pàg.: 1

Data: 10/04/17

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

F21J3ATH

m2

Sanejament de superfícies de paviment esportiu de resina en
paraments horitzontals amb mitjans manuals i càrrega mecànica
de runa sobre camió o contenidor, per a la regularització deixant
la superfície sense rugossitats ni ressalts. (P - 16)

5,85

304,524

1.781,47

2

K2192ATH

m3

Repicat de solera de formigó en massa per formació de rebaix de
fins a 10 cm, amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor (P - 25)

121,20

1,130

136,96

3

K9QG1ATH

m2

Subministra i col·locació de paviment esportiu de dobler tauler
amb sabates i acabat de parquet laminat de fusta natural d'auró.
Alçada total de construcció de 60mm amb el sistema constructiu
següent:

54,41

1.015,080

55.230,50

52,36

75,200

3.937,47

1- Làmina de PVC col·locada sobre el paviment existent.
2- Làmina de polietilè expandit no reticulat FONPEX, de 3 mm de
gruix col·locada sobre la làmina de PVC.
3- Sabatilles elàstiques còniques de goma de 20mm, fixades al
primer tauler amb una amb la quantitat de 11 unitats per metre
quadrat.
4- Tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 3(marí),
de 12 mm de gruix, per a ambient exterior segons UNE-EN 636,
reacció al foc B-s2, d0. Amb mides 250x125cm. col·locat
sobreposat a les làmines PVC i Fonpex.
5- Tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 3(marí),
de 12 mm de gruix, per a ambient exterior segons UNE-EN 636,
reacció al foc B-s2, d0. Amb mides 250x125cm. col·locat encolat i
clavat a 45º sobre el tauler anterior, amb cargols de 25mm a
l'ordre de 48 u/m2.
6- Parquet de posts multicapa, amb capa d'acabat de gruix
3,0mm, de fusta d'auró superior envernissat a fàbrica, de llargària
> a 1900mm, d'amplaria 180 a 200mm, i de gruix total 14mm,
amb 3 llistons per post, amb unió encadellada, fixat
mecànicament amb claus de puntes T sobre tauler marí.
Amb certificat de compliment de la norma UNE-EN 14904 per
paviments esportius interiors.
Acabat segons plànols de projecte i/o detalls d'obra.
(P - 35)
4

K9QGMATH

m2

Formació de rampa amb posts de fusta natural d'auró amb una
alçada que anirà del regruix del nou paviment (6cm) a la cota de
paviment acabat existent. La rampa estarà formada amb els
elements següents:
1- Làmina de PVC col·locada sobre el paviment existent.
2- Làmina de polietilè expandit no reticulat FONPEX, de 3 mm de
gruix col·locada sobre la làmina de PVC.
3- Rastrells longitudinals de fusta de pi cuperitzat de 40x35mm de
secció treballat a taller en forma de cunya col·locats
longitudinalment al sentit del pendent cada 33cm (tres rastrells
per metre lineal) i fixats mecànicament al paviment de formigó
existent.
4- Rastrell transversal de fusta de pi cuperitzat de 40x25mm de
secció per límit de tarima col·locat en sentit transversal al pendent
de la rampa i fixat mecànicament a la part superior dels rastrells
longitudinals.
5- Parquet de posts multicapa, amb capa d'acabat de gruix
3,0mm, de fusta d'auró superior envernissat a fàbrica, de llargària
> a 1900mm, d'amplària 180 a 200mm, i de gruix total 14mm,
amb 3 llistons per post, amb unió encadellada, fixat
mecànicament als rastrells longitudinals. (P - 36)

Euro

Rehabilitació puntual Pavelló Poliesportiu Municipal, (Vilobí d´Onyar)

PRESSUPOST

Pàg.: 2

Data: 10/04/17

5

K9QZ1ATH

m

Formació de banc de fusta sobre grada existent de mides totals
450x(450/120). Formació de seient de 450mm d'amplada amb
delgues de fusta natural d'iroko de 150 mm d'amplària i 22mm de
gruix, col·locat sobre rastrells de fusta de pi cuperitzat amb
fixacions mecàniques sobre grada de formigó existent. Formació
de frontal de grada de 400 amb delgues de fusta natural d'iroko
de 100 mm d'amplària i 22mm de gruix, col·locats sobre rastrells
de fusta de pi cuperitzat amb fixacions mecàniques sobre frontal
de formigó existent. Remat posterior de 120mm amb una delga
de fusta natural d'iroko de 100 mm d'amplària i 22mm de gruix,
col·locats sobre rastrells de fusta de pi cuperitzat de la formació
del seient. Totalment acabat segons plànols de projecte i/o detalls
d´obra. Per a la formació del banc s'utilitzaran les dues delgues
de fusta existents, completant el conjunt amb delgues noves. (P 37)

110,83

48,860

5.415,15

6

EF21HATH

m

Subministra i col·locació de platina de ventilació perimetral del
paviment amb xapa galvanitzada de 80mm. d'amplada i 1,5mm
de gruix amb perforacions per ventilació. Fixada mecànicament a
rastrell de fusta. (P - 15)

12,49

90,140

1.125,85

7

E8J9HATH

m

Peça especial de remat de rampa encastada al paviment existent
formada amb xapa d'acer de 2mm de gruix i de 25 cm de
desenvolupament, doblegada segons detalls de projecte i
col·locada amb adhesiu i fixacions mecàniques. Inclou p/p de
rebaix de paviment de 5cm de gruix i de massissat de morter de
ciment. Acabat segons plànols de projecte i/o detalls d'obra. (P 8)

30,28

94,140

2.850,56

8

K8989ATH

m2

Pintat de paviment i parament vertical interior del frontal de grada
existent de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una
capa de fons, diluïda, i dues d'acabat (P - 31)

5,98

174,122

1.041,25

9

E8A82CC1

m2

Envernissat de revestiment de grada de fusta, al vernís de
poliuretà, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida i
2 capes d'acabat , amb la superfície mat (P - 7)

10,79

43,304

467,25

10 K8A82AT1

m2

Envernissat de parament horitzontal de fusta amb aplicació d'una
capa de vernís de poliuretà Bona Trafficc Anti Slip especial per
superfícies amb requeriments antilliscants. Certificat de
compliment CTE SB-SUA1 Classe 2. (P - 33)

5,90

75,200

443,68

11 K8A82ATH

m2

Envernissat de parament horitzontal de fusta amb aplicació d'una
capa de vernís de poliuretà Bona sportive finish sobre les línies
del marcatge esportiu. Amb certificat de compliment de la norma
UNE-EN 14904 per paviments esportius interiors. Amb
homologació FIBA (P - 34)

5,81

1.015,080

5.897,61

TOTAL
OBRA

01

PRESSUPOST POLIESPORTIU MUNICIPAL, VILOBÍ D'ONYAR

CAPÍTOL

03

TRASDOSSAT INTERIOR FAÇANA

NUM. CODI

78.327,75

01.01

CAPÍTOL

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

K1213251

h

Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç
articulat per a una alçària de treball de 12 m , sense operari (P 24)

10,60

40,000

424,00

2

K21G1ATH

PA

Desmuntatge de cablejat elèctric superficial existent, i posterior
muntatge sobre trasdossat de guix laminat amb mitjans manuals.
(P - 27)

119,28

1,000

119,28

3

E442F037

kg

Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, per a elements
d'ancoratge formats per peça composta, en perfils foradats
laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat a
taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra
amb soldadura (P - 2)

1,87

656,100

1.226,91

Euro

Rehabilitació puntual Pavelló Poliesportiu Municipal, (Vilobí d´Onyar)

PRESSUPOST

Pàg.: 3

Data: 10/04/17

4

E652SHAA

m2

Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla
normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix
total de l'envà de 100 mm, muntants cada 600 mm de 70 mm
d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 1 placa a una cara,
hidròfuga (H) de 15 mm , fixada mecànicament (P - 3)

27,06

110,700

2.995,54

5

E7C9R8M4

m2

Aïllament amb placa semirígida de llana de roca UNE-EN 13162,
de densitat 46 a 55 kg/m3 de 60 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0,037 W/mK, resistència tèrmica >=
1,622 m2.K/W, col·locada amb fixacions mecàniques (P - 4)

6,18

110,700

684,13

6

E83Z1895

m

Cantonera de planxa d'acer galvanitzat i prelacat de 0,6 mm de
gruix i 35 cm de desenvolupament amb 5 plecs, col·locada amb
fixacions mecàniques (P - 5)

22,33

81,000

1.808,73

7

K898J2A0

m2

Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Colors a
decidir per la DF. (P - 32)

4,41

110,700

488,19

TOTAL

CAPÍTOL

OBRA

01

PRESSUPOST POLIESPORTIU MUNICIPAL, VILOBÍ D'ONYAR

CAPÍTOL

04

NOU ACCÉS

NUM. CODI

7.746,78

01.03

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

K21A3A1A

u

Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de porta de grans
dimensions existent, de 20 m2 com a màxim, amb recuperació de
ferramentes, amb mitjans manuals, aplec de material per a la
seva reutilització o restauració i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor (P - 26)

136,55

1,000

136,55

2

K2192ATH

m3

Repicat de solera de formigó en massa per formació de rebaix de
fins a 10 cm, amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor (P - 25)

121,20

0,250

30,30

3

KAF7EATH

u

Subministrament i col·locació de fusteria exterior d'alumini amb
trencament de pont tèrmic, practicable formada per una doble
porta i un i fix lateral de dimensions totals 250x210cm. segons
documentació gràfica de projecte, sistema Porta Millenium Plus
´´CORTIZO SISTEMAS´´ o equivalent, i amb bastiment de base,
compost per perfils tsac d'aliatge d'alumini 6063 amb tractament
tèrmic T-5. Marc i fulla tenen una secció de 70 mm. amb un gruix
mitjà dels perfils d'alumini de 2.0 mm, i una capacitat màxima de
vidre de 62 mm. El full i el marc són coplanaris. Les frontisses
mecàniques de dos o tres pales suporten fins a 220 Kg. de pes
màxim per fulla i 120kg en el cas de frontisses ocultes. La
resistència a l'impacte de cos tou és de Classe 5 segons norma
UNE. juntes d'envidrament de EPDM d'alta qualitat
subministrades per PERPOL, cargols d'acer inoxidable, elements
d'estanqueïtat, accessoris i utillatges de mecanitzat homologats.
Els perfils d'alumini estan proveïts de trencament de pont tèrmic
obtinguda per inserció de varetes aïllants de poliamida 6.6 de 24
mm. de profunditat reforçades amb un 25% de fibra de vidre.
Estanqueïtat per un sistema de triple junta d'EPDM. Fins i tot p / p
d'urpes de fixació, segellat perimetral de junts per mitjà d'un cordó
de silicona neutra i ajustament final en obra. Perfileria, juntes i
ferramentes amb certificació de marcatge CE segons UNE-EN
14351-1 d'obligat compliment per la Comissió Europea.
Elaborada en taller. Segons UNE-EN 12210. Totalment muntada i
provada.

2.064,60

1,000

2.064,60

Acabat superficial anoditzat color a decidir per la DF. efectuat en
un cicle complet que comprèn les operacions de desgreixatge,
rentat, oxidació anòdica, acolorit i segellat. El gruix i qualitat de la
capa anòdica està garantida pel segell EWAA-EURAS amb un
valor mínim classe 15 micres.

Euro

Rehabilitació puntual Pavelló Poliesportiu Municipal, (Vilobí d´Onyar)

PRESSUPOST

Pàg.: 4

Data: 10/04/17
Premarc a base de tub d'acer galvanitzat de 40x40mm.
Inclou: Col·locació del premarc. Tiradors d'acer inoxidable.
Col·locació de la fusteria. Mecanitzat per embotir la molla
tancaportes. Ajust final de la fulla. Segellat de juntes perimetrals.
Realització de proves de servei.
(P - 38)

4

EC1G4801

m2

Subministre i col·locació de vidre aïllant de dos vidres laminars de
seguretat amb lluna incolora de 5+5 amb 1 butiral transparent,
cambra d'aire de 12 mm de gruix i vidre laminar de lluna incolora
de 4+4 amb 1 butiral transparent, col·locat. SGG Climalit Plus XN
F2 44.1 (16 air) 44.1, nivell de seguretat US:2B2/2B2, capa
d'aïllament tèrmic PLANITHERM XN a la cara 2, factor solar
g:0,58, coeficient de sombra: 0,66, Ug: 1,3 W/m2K.
(P - 14)

65,62

6,970

457,37

5

E9JEHATH

m2

Subministra i col·locació d'estora formada per perfils d'alumini
ensamblables de 25 a 35 mm d'amplària i 22 mm d'alçària, amb
acabat tèxtil, instal·lat encastat al paviment, casa EMCO model
Diplomat 522R o equivalent, color a decidir per la DF. Col·locada
amb marc perimetral en L de 25mm d'alumini. Totalment acabat
segons plànols de projecte i/o detalls d´obra.
(P - 9)

424,94

5,000

2.124,70

6

EASWUAT1

u

Subministra i col·locació de Ferratges Grup 2 per a portes
d'alumini de la casa ASSA ABLOY.

1.532,50

1,000

1.532,50

Inclou:
Pany de seguretat per perfils metàl·lics sèrie 2230.
Molla tancaportes ocult sèrie DC840.
Guia lliscant 1 fulla, per tancaportes ocult sense retenció. (És
vàlida per a models DC840 I DC860)
Mòdul retenidor, per tancaportes DC135 i guies G193, G195 i
G893.
Cilindre sistema TD5 de perfil europeu doble.
Mastrejat de claus iguals, Sistema TD5
Tiradors de 2m d'acer inox. de 400 mm de diàmetre. (P - 12)
7

E844MATH

u

Formació de calaix amb plaques de guix laminat tipus estàndard
(A) de 15 mm de gruix, col·locades amb entramat estructura
senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600
mm fixats al parament vertical. Per formació de contorn de porta,
acabat segons planols de projecte i/o de detalls d'obra. (P - 6)

273,58

1,000

273,58

8

K898J2A0

m2

Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Colors a
decidir per la DF. (P - 32)

4,41

11,500

50,72

9

EB92U200

m2

Subministra i col·locació de vinil autoadhesiu amb diferents
pictogrames, col·locat segons dibuix d'obra proporcionat per la
DF. (P - 13)

284,98

5,070

1.444,85

Reparació de portes d'emergència existents

127,80

9,000

1.150,20

23,75

13,000

308,75

10 EASW0ATH

u

Inclou:
-. Dispositiu antipànic sèrie Universal d'embotir.
-. Enretirada de mecanisme existent i gestió de residus.
(P - 11)
11 EASW0AT1

TOTAL

CAPÍTOL

u

Canvi de perfil inferior d'allumini i escombretes de sortides
d'emergència existents. Inclou enretirada i gestió de residus de
perfil existent. (P - 10)
01.04

9.574,12

Euro

Rehabilitació puntual Pavelló Poliesportiu Municipal, (Vilobí d´Onyar)
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CAPÍTOL

06

EQUIPAMENTS

NUM. CODI

Pàg.: 5

Data: 10/04/17

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

FBATUPP2

u

Premarcatge i pintat de pista poliesportiva tipus PP2 segons
normes NIDE (22x44 m, 1 voleibol, 1 basket, 1 handball), amb
pintura de poliuretà, amb mitjans manuals (P - 18)

1.314,71

1,000

1.314,71

2

FBATUAT1

u

Premarcatge i pintat de pista poliesportiva tipus PP2 segons
normes NIDE (22x44 m, 3 minibasket), amb pintura de poliuretà,
amb mitjans manuals (P - 17)

1.294,85

1,000

1.294,85

3

KQS2UZ30

u

Ancoratge metàl·lic per a porteria amb tapa col·locat encastat al
paviment amb morter de resines epoxi, amb perforació de
paviment feta amb màquina amb corona de diamant (P - 44)

187,36

8,000

1.498,88

4

KQS2UZ10

u

Ancoratge metàl·lic per a pal de voleibol amb tapa, col·locat
encastat al paviment amb morter de resines epoxi, amb perforació
de paviment feta amb màquina amb corona de diamant (P - 43)

216,32

2,000

432,64

5

LQSRUATH

u

Regulació d'alçada de cistella de bàsquet existent per adaptar-la
a la nova posició del paviment de la pista. Es considera totalment
regulada, inclòs medis auxiliars de regulació, i petit material no
detallat. (P - 45)

380,00

2,000

760,00

6

KQS2UVAT

u

Subministre i col·locació de joc de pals, xarxa i varetes de
voleibol. Inclou pals metàl·lics de 90mm de diàmetre traslladables
i regulables en alçada amb tensor de manivela, anclatges d'acer
inoxidable i tapa. Xarxa confeccionada amb trena de poliamida de
3mm i malla 100x100mm amb cable d'acer plastificat de 6mm i
mides 9,5x1 m. Joc de varetes per delimitació del camp de joc en
fibra de vidre de 2 colors. Es considera totalment col·locat, acabat
i regulat, inclòs medis auxiliars de muntatge, i petit material no
detallat. (P - 42)

575,79

1,000

575,79

7

KQS2UBAT

u

Subministra de porta rotllos adaptar al protector Gerflor Taraflex
Bateco. Permet desenrottlar, enrotllar, aixecar i emmagatzemar
els rotllos. (P - 41)

3.230,00

1,000

3.230,00

8

KQS2UATH

m

Subministre i col·locació de barana perimetral construida amb
acer inoxidable AISI 304 acabat polit, amb tub de 50 mm de
diàmetre, montants verticals cada 250 cm. Unions en forma de T
d'alumini. Alçada de barana a paviment acabat de 100 cm. Inclou
p/p de fonamentació i col·locació d'anclatges d'acer inoxidable per
montants verticals. Fixació a solera de formigó existent.
Barana totalment desmontable.
(P - 40)

86,20

71,000

6.120,20

9

KQS20ATH

m

Subministra i col·locació d'acoplament per pas de bàsquet a
minibàsquet mitjançant bareta roscada i manivela de maniobra. (P
- 39)

460,00

4,000

1.840,00

TOTAL

CAPÍTOL

OBRA

01

PRESSUPOST POLIESPORTIU MUNICIPAL, VILOBÍ D'ONYAR

CAPÍTOL

07

GESTIÓ DE RESIDUS

NUM. CODI

17.067,07

01.06

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

K2R440M0

m3

Càrrega amb mitjans manuals i transport de terres a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de
capacitat. (Esponjament 30%) (P - 28)

26,83

2,742

73,57

2

K2R64237

m3

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins
a 10 km (Esponjament 30%) (P - 29)

7,29

42,862

312,46

Euro

Rehabilitació puntual Pavelló Poliesportiu Municipal, (Vilobí d´Onyar)
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Pàg.: 6

Data: 10/04/17

3

K2RA73G0

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats
inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 30)

21,39

2,742

58,65

4

E2RA7LP0

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts
amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi
170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 1)

4,86

42,862

208,31

TOTAL

CAPÍTOL

OBRA

01

PRESSUPOST POLIESPORTIU MUNICIPAL, VILOBÍ D'ONYAR

CAPÍTOL

08

SEGURETAT I SALUT

NUM. CODI
1

H000ATHM

TOTAL

UA
u

CAPÍTOL

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

Redacció del pla de seguretat i salut, inclós el cumpliment, control
i seguiment del mateix. (P - 19)

830,00

1,000

830,00
830,00

01.08

OBRA

01

PRESSUPOST POLIESPORTIU MUNICIPAL, VILOBÍ D'ONYAR

CAPÍTOL

09

CONTROL DE QUALITAT

NUM. CODI

652,99

01.07

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

H001ATHM

u

Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la
resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits,
segons la norma UNE-ENV 12633 (P - 20)

179,45

1,000

179,45

2

H002ATHM

u

Determinació de la resistència a càrregues verticals de l'anella de
bàsquet, segons la norma UNE-EN 1270 (P - 21)

32,04

4,000

128,16

3

H003ATHM

u

Determinació de l'estabilitat davant càrregues horitzontals i
verticals del suport del tauler de bàsquet, segons la norma
UNE-EN 1270 (P - 22)

32,04

4,000

128,16

4

H004ATHM

u

Assaig de reacció al foc segons norma UNE-EN 13773: 2003
Per acreditar la Classe 1 com prescriu el decret, es procedeix en
primer lloc a l'assaig de la norma UNE-EN 1101: 1996 per a
determinar la inflamabilitat o facilitat d'ignició, i si després de
l'assaig es determina una no ignició, es procedeix a l'assaig de
propagació de flama segons norma UNE-EN 13772: 2011 d'un
teixit.
(P - 23)

550,00

1,000

550,00

TOTAL

CAPÍTOL

01.09

985,77

Euro

Rehabilitació puntual Pavelló Poliesportiu Municipal, (Vilobí d´Onyar)

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 10/04/17

1

Import

NIVELL 2: CAPÍTOL
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Obra

Pàg.:

01.01
01.03
01.04
01.06
01.07
01.08
01.09
01

PAVIMENTS
TRASDOSSAT INTERIOR FAÇANA
NOU ACCÉS
EQUIPAMENTS
GESTIÓ DE RESIDUS
SEGURETAT i SALUT
CONTROL DE QUALITAT
Pressupost Poliesportiu Municipal, Vilobí d'Onyar

78.327,75
7.746,78
9.574,12
17.067,07
652,99
830,00
985,77
115.184,48
115.184,48

Import

NIVELL 1: OBRA
Obra

01

Pressupost Poliesportiu Municipal, Vilobí d'Onyar

115.184,48
115.184,48

Euro

Rehabilitació puntual Pavelló Poliesportiu Municipal, (Vilobí d´Onyar)

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pag.

1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................................................................

115.184,48

13 % Despeses Generals SOBRE 115.184,48...................................................................................

14.973,98

6 % Benefici Industrial SOBRE 115.184,48........................................................................................

6.911,07

Subtotal

137.069,53

21 % IVA SOBRE 137.069,53.............................................................................................................

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE

28.784,60

€

165.854,13

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:
( CENT SEIXANTA-CINC MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB TRETZE CENTIMS )

10/04/2017
JORDI CARRERAS GÜELL, arquitecte

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Rehabilitació puntual Pavelló Poliesportiu Municipal, (Vilobí d´Onyar)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/04/17

Pàg.:

1

MÀ D'OBRA
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

A0121000

h

Oficial 1a

23,30 €

A0122000

h

Oficial 1a albañil

20,30 €

A0125000

h

Oficial 1a soldador

23,77 €

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

23,30 €

A012A000

h

Oficial 1a carpintero

20,30 €

A012D000

h

Oficial 1a pintor

20,30 €

A012E000

h

Oficial 1a vidrier

22,64 €

A012H000

h

Oficial 1a electricista

24,08 €

A012M000

h

Oficial 1a montador

18,98 €

A0135000

h

Ayudante soldador

20,84 €

A0137000

h

Ajudant col·locador

20,68 €

A013A000

h

Ayudante carpintero

20,68 €

A013D000

h

Ajudant pintor

20,68 €

A013H000

h

Ajudant electricista

20,65 €

A013M000

h

Ayudante montador

20,76 €

A0140000

h

Peón

16,43 €

A0150000

h

Peón especialista

16,95 €

Rehabilitació puntual Pavelló Poliesportiu Municipal, (Vilobí d´Onyar)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/04/17

Pàg.:

2

MAQUINÀRIA
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

C1101200

h

Compresor con dos martillos neumáticos

16,58 €

C1311430

h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t

71,05 €

C1311440

h

Pala cargadora sobre neumáticos de 15 a 20 t

86,18 €

C1313330

h

Retroexcavadora sobre neumáticos de 8 a 10 t

50,00 €

C1501700

h

Camión para transporte de 7 t

31,33 €

C1503000

h

Camió grua

44,62 €

C150MC10

h

Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre
braç articulat per a una alçària de treball de 12 m , sense
operari

10,24 €

C1705600

h

Hormigonera de 165 l

C1RA2C00

m3 Suministro de contenedor metálico de 12 m3 de capacidad y
recogida con residus inertes o no peligrosos (no especiales)

1,77 €
13,48 €

C200H000

h

Máquina taladradora con broca de diamante refrigerada con
agua para agujeros de 5 a 20 cm como máximo

8,40 €

C200P000

h

Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica

3,12 €

Rehabilitació puntual Pavelló Poliesportiu Municipal, (Vilobí d´Onyar)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/04/17

Pàg.:

3

MATERIALS
CODI

UA

B0111000

m3 Agua

DESCRIPCIÓ

PREU
1,25 €

B0172000

l

Dissolvent universal

B0310020

t

Arena de cantera para morteros

B0512401

t

Cemento pórtland con caliza CEM II/B-L 32,5 R según
UNE-EN 197-1, en sacos

B0714000

kg

Morter sintètic de resines epoxi

3,50 €

B0911000

kg

Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic

4,35 €

B0A44000

cu

Visos per a plaques de guix laminat

9,30 €

B0A4A400

cu

Visos galvanitzats

2,12 €

B0A5AA00

u

Cargol autoroscant amb volandera

0,15 €

B0A61600

u

Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis

0,15 €

B0A61800

u

Tac de niló de 8 a 10 mm de diàmetre, amb vis

0,18 €

3,35 €
19,18 €
103,30 €

B0CC1410

m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, segons la
norma UNE-EN 520

4,61 €

B0CC2410

m2 Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, segons la
norma UNE-EN 520

6,86 €

B0CU488D

m2 Tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe
3(marí), de 12 mm de gruix, per a ambient exterior segons
UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0.

7,30 €

B0D31000

m3 Llata de fusta de pi

211,79 €

B0D35000

m3 Llata de fusta de pi, tractada en autoclau

307,10 €

B2RA73G0

t

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats
inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció
o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

20,67 €

B2RA7LP0

m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra
inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació,
amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

4,70 €

B44ZF0CA

kg

Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, format per peça
composta, en perfils foradats laminats en calent sèrie rodó,
quadrat i rectangular, treballat al taller per a col·locar amb
soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

1,07 €

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

0,22 €

B63Z1895

m

Cantonera de planxa d'acer galvanitzat i prelacat de 0,6 mm
de gruix i de 35 cm de desenvolupament, amb 5 plecs

10,37 €

B6B11311

m

Muntant d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb
perfils 70 mm d'amplària

1,46 €

Rehabilitació puntual Pavelló Poliesportiu Municipal, (Vilobí d´Onyar)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 10/04/17

Pàg.:

4

MATERIALS
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

B6B12311

m

Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 70 mm d'amplària

1,25 €

B6BZ1A10

m

Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a
junts de plaques de guix laminat

0,50 €

B78141017

u

Marc 500 /25 d'acer inoxidable

15,00 €

B7C75300

m2 Làmina de polietilè expandit no reticulat FONPEX, de 3 mm
de gruix

0,76 €

B7C9R8M0

m2 Placa semirígida de llana de roca UNE-EN 13162, de
densitat 46 a 55 kg/m3 de 60 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0,037 W/mK, resistència tèrmica >=
1,622 m2.K/W

2,77 €

B7CZ1600

u

Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants de 60 mm de
gruix com a màxim

0,25 €

B7J50010

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

14,86 €

B7J50090

dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
poliuretà monocomponent

14,26 €

B7J500ZZ

kg

Massilla per a junt de plaques de cartró-guix

1,15 €

B7JZ00E1

m

Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix
laminat

0,07 €

B83ZA700

m

Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a
85 mm d'amplària

1,26 €

B89ZC100

kg

Esmalt de poliuretà d'un component

6,37 €

B89ZPD00

kg

Pintura plàstica per a interiors

3,38 €

B8AZC100

kg

Vernís de poliuretà d'un component.

10,24 €

B8AZCAT1

kg

Vernís de poliuretà de dos components Bona Trafficc Anti
Slip.

23,25 €

B8AZCATH

kg

Vernís de poliuretà Bona Sportive Finish

22,54 €

B8J9H539

m

Peça especial final de rampa de planxa d'acer corten, de 2
mm de gruix i de 25cm de desenvolupament, amb 1 plec.

15,80 €

B8ZA1000

kg

Segelladora

4,25 €

B8ZA3000

kg

Protector químico insecticida-fungicida

6,68 €

B951701C

m2 Sabatilles elàstiques còniques de goma de 20mm

B9JEH100

m2 Estora formada per perfils d'alumini ensamblables de 25 a 35
mm d'amplària i 22 mm d'alçària, amb acabat tèxtil, casa
EMCO model Diplomat 522R o equivalent, color a decidir per
la DF.

380,00 €

B9Q1C80A

m2 Tauló de fusta natural d'iroko de 150 mm d'amplària i 22mm
de gruix,

114,00 €

0,22 €

Rehabilitació puntual Pavelló Poliesportiu Municipal, (Vilobí d´Onyar)
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5

MATERIALS
PREU

CODI

UA

B9QG191E

m2 Parquet de posts multicapa, amb capa d'acabat de gruix
3,0mm, de fusta d'auró superior envernissat a fàbrica, de
llargària > a 1900mm, d'amplaria 180 a 200mm, i de gruix
total 14mm, amb 3 llistons per post, amb unió encadellada.

DESCRIPCIÓ

22,50 €

BAF3E4AC

m2 Fusteria exterior d'alumini amb trencament de pont tèrmic,
practicable formada per una doble porta i un i fix lateral de
dimensions totals 250x210cm. segons documentació gràfica
de projecte, sistema Porta Millenium Plus ´´CORTIZO
SISTEMAS´´ o equivalent, i amb bastiment de base, compost
per perfils tsac d'aliatge d'alumini 6063 amb tractament
tèrmic T-5. Marc i fulla tenen una secció de 70 mm. amb un
gruix mitjà dels perfils d'alumini de 2.0 mm, i una capacitat
màxima de vidre de 62 mm

375,00 €

BAZGAA01

u

Dispositivo antipánico serie
1970908NR ASSA ABLOY

embutir.

104,02 €

BAZGAA09

u

Amaestramiento de llaves iguales, Sistema TD5. REC1TD5A

2,21 €

BAZGAA10

u

Cerradura de seguridad para perfiles metálicos serie 2230.
2237353AI

48,93 €

BAZGAA11

u

Tiradores de 2 metros de acero inoxidable de 400 mm de
diametro

182,00 €

BAZGAA12

u

Cierrapuertas oculto serie DC840. DC840--------40

207,91 €

BAZGAA13

u

Guía deslizante 1 hoja, para cierrapuertas oculto sin
retención. (Válida para modelos DC840 Y DC860)
DCG893-----EV1-

41,19 €

BAZGAA14

u

Modulo retenedor, para cierrapuertas DC135 y guías G193,
G195 y G893. DCA152-------40

15,63 €

BAZGAA15

u

Cilindro sistema TD5 de perfil europeo doble. MD5354545N

36,15 €

Universal

de

BB92U200

m2 Vinil autoadhesiu amb diferents pictogrames

BC1G4801

m2 Vidre aïllant de dos vidres laminars de seguretat amb lluna
incolora de 5+5 amb 1 butiral transparent, cambra d'aire de
12 mm de gruix i vidre laminar de lluna incolora de 4+4 amb
1 butiral transparent. SGG Climalit Plus XN F2 44.1 (16 air)
44.1, nivell de seguretat US:2B2/2B2, capa d'aïllament tèrmic
PLANITHERM XN a la cara 2, factor solar g:0,58, coeficient
de sombra: 0,66, Ug: 1,3 W/m2K.

BF21H600

m

Platina d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer
S195 T, sèrie H segons UNE-EN 10255

6,98 €

BFW21610

u

Accessoris per a platines d'acer galvanitzat

5,94 €

BFY21610

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a elements
d'acer galvanitzat

0,81 €

BQS2UV10

u

Joc de pals voleibol metàl-lics de diàmetre 10 cm per a fixar
a encastat al paviment amb regulació d´alçada amb regla
numerada,
tensor mecànic, amb xarxa de voleibol
competició confeccionada en trena de poliamida de 3 mm
amb cable d´acer plastificat de 6 mm i amb fundes per a
varetes

550,00 €

246,05 €
49,61 €
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MATERIALS
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

BQSZU170

u

Ancoratge metàl-lic per a pal de voleibol amb tapa

11,80 €

BQSZU190

u

Ancoratge metàl-lic per a porteria amb tapa

30,80 €

BV2LG2CD

u

Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la
resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no
polits, segons la norma UNE-ENV 12633

173,38 €

BVAQ4104

u

Determinació de la resistència a càrregues verticals de
l'anella de bàsquet, segons la norma UNE-EN 1270

30,96 €

BVAQ4504

u

Determinació de l'estabilitat davant càrregues horitzontals i
verticals del suport del tauler de bàsquet, segons la norma
UNE-EN 1270

30,96 €
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ELEMENTS COMPOSTOS
CODI

UA

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

PREU

DESCRIPCIÓ
Rend.: 1,000

75,70 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0150000

h

Peón especialista

16,95000 =

1,000 /R x

Subtotal...

16,95000
16,95000

16,95000

Maquinària:
C1705600

h

Hormigonera de 165 l

1,77000 =

0,700 /R x

Subtotal...

1,23900
1,23900

1,23900

Materials:
B0111000

m3

Agua

0,200

x

1,25000 =

0,25000

B0310020

t

Arena de cantera para morteros

1,630

x

19,18000 =

31,26340

B0512401

t

Cemento pórtland con caliza CEM II/B-L 32,5 R según
UNE-EN 197-1, en sacos

0,250

x

103,30000 =

25,82500

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

57,33840
1,00%

57,33840
0,16950

COST DIRECTE

75,69690

COST EXECUCIÓ MATERIAL

75,69690
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

P- 1

E2RA7LP0

m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra
inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació,
amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

PREU

DESCRIPCIÓ
Rend.: 1,000

4,86 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Materials:
B2RA7LP0

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra
inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació,
amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

1,000

4,70000

4,70000 =

x

Subtotal...

4,70000

COST DIRECTE

4,70000

GASTOS INDIRECTOS

3,50%

0,16450

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 2

kg

E442F037

4,86450

Rend.: 1,000

Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, per a elements
d'ancoratge formats per peça composta, en perfils foradats
laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat
a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a
l'obra amb soldadura

1,87 €

Preu €

Unitats

4,70000

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0125000

h

Oficial 1a soldador

0,015 /R x

23,77000 =

0,35655

A0135000

h

Ayudante soldador

0,015 /R x

20,84000 =

0,31260

Subtotal...

0,66915

0,66915

Maquinària:
C200P000

h

Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica

0,04680

3,12000 =

0,015 /R x

Subtotal...

0,04680

0,04680

Materials:
B44ZF0CA

kg

Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, format per peça
composta, en perfils foradats laminats en calent sèrie rodó,
quadrat i rectangular, treballat al taller per a col·locar amb
soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

1,000

1,07000

1,07000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

1,07000
2,50%

0,01673

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

1,80268
3,50%

0,06309

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 3

E652SHAA

m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura
senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat,
amb un gruix total de l'envà de 100 mm, muntants cada 600
mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 1
placa a una cara, hidròfuga (H) de 15 mm , fixada
mecànicament

1,86577

Rend.: 1,000

Unitats

Preu €

1,07000

27,06 €

Parcial

Import
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

PREU

CODI
Mà d'obra:

UA

DESCRIPCIÓ

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,290 /R x

23,30000 =

6,75700

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,085 /R x

20,68000 =

1,75780

Subtotal...

8,51480

8,51480

Materials:
B0A44000

cu

Visos per a plaques de guix laminat

0,300

x

9,30000 =

2,79000

B0A4A400

cu

Visos galvanitzats

0,120

x

2,12000 =

0,25440

B0A61600

u

Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis

6,000

x

0,15000 =

0,90000

B0CC2410

m2

1,030

x

6,86000 =

7,06580

B6B11311

m

2,4465

x

1,46000 =

3,57189

B6B12311

m

0,9975

x

1,25000 =

1,24688

B6BZ1A10

m

0,940

x

0,50000 =

0,47000

B7J500ZZ

kg

Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, segons la
norma UNE-EN 520
Muntant d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb
perfils 70 mm d'amplària
Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals
amb perfils 70 mm d'amplària
Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a
junts de plaques de guix laminat
Massilla per a junt de plaques de cartró-guix

0,800

x

1,15000 =

0,92000

B7JZ00E1

m

4,000

x

0,07000 =

0,28000

Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix
laminat

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

17,49897
1,50%

0,12772

COST DIRECTE

26,14149

GASTOS INDIRECTOS

P- 4

E7C9R8M4

17,49897

3,50%

0,91495

COST EXECUCIÓ MATERIAL

27,05644

Rend.: 1,000

6,18 €

m2 Aïllament amb placa semirígida de llana de roca UNE-EN
13162, de densitat 46 a 55 kg/m3 de 60 mm de gruix, amb
una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/mK, resistència tèrmica
>= 1,622 m2.K/W, col·locada amb fixacions mecàniques

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0122000

h

Oficial 1a albañil

0,080 /R x

20,30000 =

1,62400

A0140000

h

Peón

0,040 /R x

16,43000 =

0,65720

Subtotal...

2,28120

2,28120

Materials:
B7C9R8M0

m2

B7CZ1600

u

Placa semirígida de llana de roca UNE-EN 13162, de
densitat 46 a 55 kg/m3 de 60 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0,037 W/mK, resistència tèrmica >=
1,622 m2.K/W
Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants de 60 mm de
gruix com a màxim

1,050

x

2,77000 =

2,90850

3,000

x

0,25000 =

0,75000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

3,65850
1,50%

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,65850
0,03422
5,97392

3,50%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,20909
6,18301
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

P- 5

E83Z1895

UA
m

PREU

DESCRIPCIÓ
Rend.: 1,000

Cantonera de planxa d'acer galvanitzat i prelacat de 0,6 mm
de gruix i 35 cm de desenvolupament amb 5 plecs,
col·locada amb fixacions mecàniques

22,33 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a montador

0,330 /R x

18,98000 =

6,26340

A013M000

h

Ayudante montador

0,165 /R x

20,76000 =

3,42540

Subtotal...

9,68880

9,68880

Materials:
B5ZZJTNT

u

B63Z1895

m

Vis d'acer galvanitzat de 5,5x110 mm, amb junts de plom i
ferro i tac de niló de diàmetre 8/10 mm
Cantonera de planxa d'acer galvanitzat i prelacat de 0,6 mm
de gruix i de 35 cm de desenvolupament, amb 5 plecs

1,500

x

0,22000 =

0,33000

1,100

x

10,37000 =

11,40700

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

11,73700
1,50%

0,14533

COST DIRECTE

21,57113

GASTOS INDIRECTOS

3,50%

0,75499

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 6

u

E844MATH

22,32612

Rend.: 1,000

Formació de calaix amb plaques de guix laminat tipus
estàndard (A) de 15 mm de gruix, col·locades amb entramat
estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils
col·locats cada 600 mm fixats al parament vertical. Per
formació de contorn de porta, acabat segons planols de
projecte i/o de detalls d'obra.

273,58 €

Preu €

Unitats

11,73700

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0127000

h

Oficial 1a col·locador

1,950 /R x

23,30000 =

45,43500

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,650 /R x

20,68000 =

13,44200

Subtotal...

58,87700

58,87700

Materials:
B0A44000

cu

Visos per a plaques de guix laminat

B0CC1410

m2

B6B11311

m

B6B12311

m

B7J500ZZ

kg

Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, segons la
norma UNE-EN 520
Muntant d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb
perfils 70 mm d'amplària
Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals
amb perfils 70 mm d'amplària
Massilla per a junt de plaques de cartró-guix

B7JZ00E1

m

B83ZA700

m

Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix
laminat
Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a
85 mm d'amplària

8,400

x

9,30000 =

78,12000

12,000

x

4,61000 =

55,32000

16,000

x

1,46000 =

23,36000

7,000

x

1,25000 =

8,75000

14,100

x

1,15000 =

16,21500

37,800

x

0,07000 =

2,64600

16,000

x

1,26000 =

20,16000

Subtotal...

204,57100

204,57100
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

PREU

DESCRIPCIÓ
DESPESES AUXILIARS

1,50%

0,88316

COST DIRECTE

264,33115

GASTOS INDIRECTOS

P- 7

E8A82CC1

3,50%

9,25159

COST EXECUCIÓ MATERIAL

273,58275

Rend.: 1,000

10,79 €

m2 Envernissat de revestiment de grada de fusta, al vernís de
poliuretà, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida i 2 capes d'acabat , amb la superfície
mat

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012D000

h

Oficial 1a pintor

0,300 /R x

20,30000 =

6,09000

A013D000

h

Ajudant pintor

0,030 /R x

20,68000 =

0,62040

Subtotal...

6,71040

6,71040

Materials:
B8AZC100

kg

Vernís de poliuretà d'un component.

0,255

x

10,24000 =

2,61120

B8ZA3000

kg

Protector químico insecticida-fungicida

0,150

x

6,68000 =

1,00200

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

3,61320
1,50%

0,10066

COST DIRECTE

10,42426

GASTOS INDIRECTOS

3,50%

0,36485

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 8

m

E8J9HATH

10,78910

Rend.: 1,000

Peça especial de remat de rampa encastada al paviment
existent formada amb xapa d'acer de 2mm de gruix i de 25
cm de desenvolupament, doblegada segons detalls de
projecte i col·locada amb adhesiu i fixacions mecàniques.
Inclou p/p de rebaix de paviment de 5cm de gruix i de
massissat de morter de ciment. Acabat segons plànols de
projecte i/o detalls d'obra.

30,28 €

Preu €

Unitats

3,61320

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a montador

0,250 /R x

18,98000 =

4,74500

A013M000

h

Ayudante montador

0,125 /R x

20,76000 =

2,59500

A0140000

h

Peón

0,010 /R x

16,43000 =

0,16430

A0150000

h

Peón especialista

0,100 /R x

16,95000 =

1,69500

Subtotal...

9,19930

9,19930

Maquinària:
C1101200

h

Compresor con dos martillos neumáticos

0,030 /R x

16,58000 =

0,49740

C1313330

h

Retroexcavadora sobre neumáticos de 8 a 10 t

0,002 /R x

50,00000 =

0,10000

Subtotal...

0,59740

Materials:
B0A5AA00

u

B7J50010

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

Cargol autoroscant amb volandera

3,000

x

0,15000 =

0,45000

0,024

x

14,86000 =

0,35664

0,59740

Rehabilitació puntual Pavelló Poliesportiu Municipal, (Vilobí d´Onyar)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 10/04/17

12

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
B8J9H539

UA
m

D0701641

m3

DESCRIPCIÓ
Peça especial final de rampa de planxa d'acer corten, de 2
mm de gruix i de 25cm de desenvolupament, amb 1 plec.
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

PREU
1,100

x

15,80000 =

17,38000

0,015

x

75,69690 =

1,13545

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

19,32209
1,50%

0,13799

COST DIRECTE

29,25678

GASTOS INDIRECTOS

3,50%

1,02399

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 9

E9JEHATH

m2 Subministra i col·locació d'estora formada per perfils
d'alumini ensamblables de 25 a 35 mm d'amplària i 22 mm
d'alçària, amb acabat tèxtil, instal·lat encastat al paviment,
casa EMCO model Diplomat 522R o equivalent, color a
decidir per la DF. Col·locada amb marc perimetral en L de
25mm d'alumini. Totalment acabat segons plànols de
projecte i/o detalls d´obra.

30,28077

Rend.: 1,000

424,94 €

Preu €

Unitats

19,32209

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,080 /R x

23,30000 =

1,86400

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,080 /R x

20,68000 =

1,65440

Subtotal...

3,51840

3,51840

Materials:
B78141017

u

Marc 500 /25 d'acer inoxidable

1,800

x

15,00000 =

27,00000

B9JEH100

m2

Estora formada per perfils d'alumini ensamblables de 25 a 35
mm d'amplària i 22 mm d'alçària, amb acabat tèxtil, casa
EMCO model Diplomat 522R o equivalent, color a decidir per
la DF.

1,000

x

380,00000 =

380,00000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

407,00000
1,50%

0,05278

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

407,00000

410,57118
3,50%

14,36999

COST EXECUCIÓ MATERIAL

424,94117

P- 10

EASW0AT1

u

Canvi de perfil inferior d'allumini i escombretes de sortides
d'emergència existents. Inclou enretirada i gestió de residus
de perfil existent.

Rend.: 1,000

23,75 €

P- 11

EASW0ATH

u

Reparació de portes d'emergència existents

Rend.: 1,000

127,80 €

Inclou:
-. Dispositiu antipànic sèrie Universal d'embotir.
-. Enretirada de mecanisme existent i gestió de residus.
Unitats

Preu €

Parcial

Import

Rehabilitació puntual Pavelló Poliesportiu Municipal, (Vilobí d´Onyar)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
Mà d'obra:

UA

DESCRIPCIÓ

A012M000

h

Oficial 1a montador

PREU
18,98000

18,98000 =

1,000 /R x

Subtotal...

18,98000

18,98000

Materials:
BAZGAA01

u

Dispositivo antipánico serie
1970908NR ASSA ABLOY

Universal

de

embutir.

1,000

104,02000

104,02000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

104,02000
2,50%

0,47450

COST DIRECTE

123,47450

GASTOS INDIRECTOS

3,50%

4,32161

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 12

u

EASWUAT1

127,79611

Rend.: 1,000

Subministra i col·locació de Ferratges Grup 2 per a portes
d'alumini de la casa ASSA ABLOY.

104,02000

1.532,50 €

Inclou:
Pany de seguretat per perfils metàl·lics sèrie 2230.
Molla tancaportes ocult sèrie DC840.
Guia lliscant 1 fulla, per tancaportes ocult sense retenció. (És
vàlida per a models DC840 I DC860)
Mòdul retenidor, per tancaportes DC135 i guies G193, G195 i
G893.
Cilindre sistema TD5 de perfil europeu doble.
Mastrejat de claus iguals, Sistema TD5
Tiradors de 2m d'acer inox. de 400 mm de diàmetre.
Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a montador

47,45000

18,98000 =

2,500 /R x

Subtotal...

47,45000

47,45000

Materials:
BAZGAA09

u

Amaestramiento de llaves iguales, Sistema TD5. REC1TD5A

2,000

x

2,21000 =

4,42000

BAZGAA10

u

2,000

x

48,93000 =

97,86000

BAZGAA11

u

4,000

x

182,00000 =

728,00000

BAZGAA12

u

Cerradura de seguridad para perfiles metálicos serie 2230.
2237353AI
Tiradores de 2 metros de acero inoxidable de 400 mm de
diametro
Cierrapuertas oculto serie DC840. DC840--------40

2,000

x

207,91000 =

415,82000

BAZGAA13

u

2,000

x

41,19000 =

82,38000

BAZGAA14

u

2,000

x

15,63000 =

31,26000

BAZGAA15

u

Guía deslizante 1 hoja, para cierrapuertas oculto sin
retención. (Válida para modelos DC840 Y DC860)
DCG893-----EV1Modulo retenedor, para cierrapuertas DC135 y guías G193,
G195 y G893. DCA152-------40
Cilindro sistema TD5 de perfil europeo doble. MD5354545N

2,000

x

36,15000 =

72,30000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

1.432,04000
2,50%

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

1.432,04000
1,18625
1.480,67625

3,50%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

51,82367
1.532,49992

Rehabilitació puntual Pavelló Poliesportiu Municipal, (Vilobí d´Onyar)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

P- 13

EB92U200

m2 Subministra i col·locació de vinil autoadhesiu amb diferents
pictogrames, col·locat segons dibuix d'obra proporcionat per
la DF.

PREU

DESCRIPCIÓ
Rend.: 1,000

284,98 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a montador

0,536 /R x

18,98000 =

10,17328

A013M000

h

Ayudante montador

0,900 /R x

20,76000 =

18,68400

Subtotal...

28,85728

28,85728

Materials:
BB92U200

m2

Vinil autoadhesiu amb diferents pictogrames

1,000

246,05000

246,05000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

246,05000
1,50%

0,43286

COST DIRECTE

275,34014

GASTOS INDIRECTOS

P- 14

EC1G4801

246,05000

3,50%

9,63690

COST EXECUCIÓ MATERIAL

284,97704

Rend.: 1,000

65,62 €

m2 Subministre i col·locació de vidre aïllant de dos vidres
laminars de seguretat amb lluna incolora de 5+5 amb 1
butiral transparent, cambra d'aire de 12 mm de gruix i vidre
laminar de lluna incolora de 4+4 amb 1 butiral transparent,
col·locat. SGG Climalit Plus XN F2 44.1 (16 air) 44.1, nivell
de seguretat US:2B2/2B2, capa d'aïllament tèrmic
PLANITHERM XN a la cara 2, factor solar g:0,58, coeficient
de sombra: 0,66, Ug: 1,3 W/m2K.

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012E000

h

Oficial 1a vidrier

13,58400

22,64000 =

0,600 /R x

Subtotal...

13,58400

13,58400

Materials:
BC1G4801

m2

Vidre aïllant de dos vidres laminars de seguretat amb lluna
incolora de 5+5 amb 1 butiral transparent, cambra d'aire de
12 mm de gruix i vidre laminar de lluna incolora de 4+4 amb
1 butiral transparent. SGG Climalit Plus XN F2 44.1 (16 air)
44.1, nivell de seguretat US:2B2/2B2, capa d'aïllament tèrmic
PLANITHERM XN a la cara 2, factor solar g:0,58, coeficient
de sombra: 0,66, Ug: 1,3 W/m2K.

1,000

49,61000

49,61000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

49,61000
1,50%

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

49,61000
0,20376
63,39776

3,50%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

2,21892
65,61668
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Pàg.:

Data: 10/04/17

15

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

P- 15

EF21HATH

UA
m

PREU

DESCRIPCIÓ
Rend.: 1,000

Subministra i col·locació de platina de ventilació perimetral
del paviment amb xapa galvanitzada de 80mm. d'amplada i
1,5mm de gruix amb perforacions per ventilació. Fixada
mecànicament a rastrell de fusta.

12,49 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a montador

0,100 /R x

18,98000 =

1,89800

A013M000

h

Ayudante montador

0,030 /R x

20,76000 =

0,62280

Subtotal...

2,52080

2,52080

Materials:
BF21H600

m

BFW21610

u

BFY21610

u

Platina d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer
S195 T, sèrie H segons UNE-EN 10255
Accessoris per a platines d'acer galvanitzat

1,020

x

6,98000 =

7,11960

0,300

x

5,94000 =

1,78200

Part proporcional d'elements de muntatge per a elements
d'acer galvanitzat

0,750

x

0,81000 =

0,60750

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

9,50910
1,50%

0,03781

COST DIRECTE

12,06771

GASTOS INDIRECTOS

P- 16

F21J3ATH

9,50910

3,50%

0,42237

COST EXECUCIÓ MATERIAL

12,49008

Rend.: 1,000

5,85 €

m2 Sanejament de superfícies de paviment esportiu de resina en
paraments horitzontals amb mitjans manuals i càrrega
mecànica de runa sobre camió o contenidor, per a la
regularització deixant la superfície sense rugossitats ni
ressalts.

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0150000

h

Peón especialista

1,69500

16,95000 =

0,100 /R x

Subtotal...

1,69500

1,69500

Maquinària:
C1101200

h

C1311440

h

Compresor con dos martillos neumáticos
Pala cargadora sobre neumáticos de 15 a 20 t

0,050 /R x

16,58000 =

0,82900

0,036 /R x

86,18000 =

3,10248

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

3,93148
1,50%

0,02543

COST DIRECTE

5,65191

GASTOS INDIRECTOS

3,50%

0,19782

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 17

u

FBATUAT1

5,84972

Rend.: 1,000

Premarcatge i pintat de pista poliesportiva tipus PP2 segons
normes NIDE (22x44 m, 3 minibasket), amb pintura de
poliuretà, amb mitjans manuals
Unitats

1.294,85 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012D000

h

Oficial 1a pintor

25,000 /R x

3,93148

20,30000 =

507,50000

Import

Rehabilitació puntual Pavelló Poliesportiu Municipal, (Vilobí d´Onyar)
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
A013D000

UA
h

DESCRIPCIÓ
Ajudant pintor

PREU
517,00000

20,68000 =

25,000 /R x

Subtotal...

1.024,50000

1.024,50000

Materials:
B0172000

l

Dissolvent universal

B89ZC100

kg

Esmalt de poliuretà d'un component

6,000

x

3,35000 =

20,10000

30,000

x

6,37000 =

191,10000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

211,20000
1,50%

15,36750

COST DIRECTE

1.251,06750

GASTOS INDIRECTOS

3,50%

43,78736

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 18

u

FBATUPP2

1.294,85486

Rend.: 1,000

Premarcatge i pintat de pista poliesportiva tipus PP2 segons
normes NIDE (22x44 m, 1 voleibol, 1 basket, 1 handball),
amb pintura de poliuretà, amb mitjans manuals

1.314,71 €

Preu €

Unitats

211,20000

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012D000

h

Oficial 1a pintor

28,000 /R x

20,30000 =

568,40000

A013D000

h

Ajudant pintor

28,000 /R x

20,68000 =

579,04000

Subtotal...

1.147,44000

1.147,44000

Materials:
B0172000

l

Dissolvent universal

B89ZC100

kg

Esmalt de poliuretà d'un component

3,000

x

3,35000 =

10,05000

15,000

x

6,37000 =

95,55000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

105,60000
1,50%

17,21160

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

105,60000

1.270,25160
3,50%

44,45881

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1.314,71041

P- 19

H000ATHM

u

Redacció del pla de seguretat i salut, inclós el cumpliment,
control i seguiment del mateix.

Rend.: 1,000

830,00 €

P- 20

H001ATHM

u

Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la
resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no
polits, segons la norma UNE-ENV 12633

Rend.: 1,000

179,45 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Materials:
BV2LG2CD

u

Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la
resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no
polits, segons la norma UNE-ENV 12633

1,000

x

173,38000

173,38000 =

Subtotal...

173,38000

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

173,38000

173,38000
3,50%

6,06830
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

P- 21

CODI

UA

u

H002ATHM

PREU

DESCRIPCIÓ
COST EXECUCIÓ MATERIAL

179,44830

Rend.: 1,000

32,04 €

Determinació de la resistència a càrregues verticals de
l'anella de bàsquet, segons la norma UNE-EN 1270

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Materials:
BVAQ4104

u

Determinació de la resistència a càrregues verticals de
l'anella de bàsquet, segons la norma UNE-EN 1270

1,000

30,96000

30,96000 =

x

Subtotal...

30,96000

COST DIRECTE

30,96000

GASTOS INDIRECTOS

3,50%

1,08360

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 22

u

H003ATHM

32,04360

Rend.: 1,000

Determinació de l'estabilitat davant càrregues horitzontals i
verticals del suport del tauler de bàsquet, segons la norma
UNE-EN 1270

32,04 €

Preu €

Unitats

30,96000

Parcial

Import

Materials:
BVAQ4504

u

Determinació de l'estabilitat davant càrregues horitzontals i
verticals del suport del tauler de bàsquet, segons la norma
UNE-EN 1270

1,000

30,96000

30,96000 =

x

Subtotal...

30,96000

COST DIRECTE

30,96000

30,96000

GASTOS INDIRECTOS

3,50%

1,08360

COST EXECUCIÓ MATERIAL

32,04360

P- 23

H004ATHM

u

Assaig de reacció al foc segons norma UNE-EN 13773: 2003
Per acreditar la Classe 1 com prescriu el decret, es
procedeix en primer lloc a l'assaig de la norma UNE-EN
1101: 1996 per a determinar la inflamabilitat o facilitat
d'ignició, i si després de l'assaig es determina una no ignició,
es procedeix a l'assaig de propagació de flama segons
norma UNE-EN 13772: 2011 d'un teixit.

Rend.: 1,000

550,00 €

P- 24

K1213251

h

Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre
braç articulat per a una alçària de treball de 12 m , sense
operari

Rend.: 1,000

10,60 €

Unitats

Preu €

Parcial

Import

Maquinària:
C150MC10

h

Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre
braç articulat per a una alçària de treball de 12 m , sense
operari

1,000 /R x

10,24000 =

Subtotal...

10,24000

10,24000

10,24000
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

PREU

DESCRIPCIÓ

COST DIRECTE

10,24000

GASTOS INDIRECTOS

3,50%

0,35840

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 25

K2192ATH

m3 Repicat de solera de formigó en massa per formació de
rebaix de fins a 10 cm, amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor

10,59840

Rend.: 1,000

121,20 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0140000

h

Peón

0,400 /R x

16,43000 =

6,57200

A0150000

h

Peón especialista

4,000 /R x

16,95000 =

67,80000

Subtotal...

74,37200

74,37200

Maquinària:
C1101200

h

Compresor con dos martillos neumáticos

C1313330

h

Retroexcavadora sobre neumáticos de 8 a 10 t

2,000 /R x

16,58000 =

33,16000

0,1691 /R x

50,00000 =

8,45500

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

41,61500
1,50%

1,11558

COST DIRECTE

117,10258

GASTOS INDIRECTOS

3,50%

4,09859

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 26

u

K21A3A1A

121,20117

Rend.: 1,000

Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de porta de
grans dimensions existent, de 20 m2 com a màxim, amb
recuperació de ferramentes, amb mitjans manuals, aplec de
material per a la seva reutilització o restauració i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor
Unitats

41,61500

136,55 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012A000

h

Oficial 1a carpintero

1,000 /R x

20,30000 =

20,30000

A0140000

h

Peón

4,000 /R x

16,43000 =

65,72000

Subtotal...

86,02000

86,02000

Maquinària:
C1503000

h

Camió grua

44,62000

44,62000 =

1,000 /R x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

44,62000
1,50%

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

44,62000
1,29030
131,93030

3,50%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

4,61756
136,54786
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

P- 27

K21G1ATH

PA Desmuntatge de cablejat elèctric superficial existent, i
posterior muntatge sobre trasdossat de guix laminat amb
mitjans manuals.

PREU

DESCRIPCIÓ
Rend.: 1,000

119,28 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

3,000 /R x

24,08000 =

72,24000

A013H000

h

Ajudant electricista

2,000 /R x

20,65000 =

41,30000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

113,54000
1,50%

1,70310

COST DIRECTE

115,24310

GASTOS INDIRECTOS

P- 28

K2R440M0

113,54000

3,50%

4,03351

COST EXECUCIÓ MATERIAL

119,27661

Rend.: 1,000

26,83 €

m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de terres a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor
de 12 m3 de capacitat. (Esponjament 30%)

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0140000

h

Peón

12,32250

16,43000 =

0,750 /R x

Subtotal...

12,32250

12,32250

Maquinària:
C1RA2C00

m3

Suministro de contenedor metálico de 12 m3 de capacidad y
recogida con residus inertes o no peligrosos (no especiales)

13,48000

13,48000 =

1,000 /R x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

13,48000
1,00%

0,12323

COST DIRECTE

25,92573

GASTOS INDIRECTOS

P- 29

K2R64237

13,48000

3,50%

0,90740

COST EXECUCIÓ MATERIAL

26,83313

Rend.: 1,000

7,29 €

m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o
no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més
de 5 i fins a 10 km (Esponjament 30%)
Unitats

Preu €

Parcial

Import

Maquinària:
C1311430

h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t

0,010 /R x

71,05000 =

0,71050

C1501700

h

Camión para transporte de 7 t

0,202 /R x

31,33000 =

6,32866

Subtotal...

7,03916

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

7,03916

7,03916
3,50%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,24637
7,28553
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

P- 30

K2RA73G0

m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats
inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció
o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

PREU

DESCRIPCIÓ
Rend.: 1,000

21,39 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Materials:
B2RA73G0

t

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats
inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció
o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

1,000

20,67000

20,67000 =

x

Subtotal...

20,67000

COST DIRECTE

20,67000

GASTOS INDIRECTOS

P- 31

K8989ATH

20,67000

3,50%

0,72345

COST EXECUCIÓ MATERIAL

21,39345

Rend.: 1,000

5,98 €

m2 Pintat de paviment i parament vertical interior del frontal de
grada existent de ciment, amb pintura plàstica amb acabat
llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012D000

h

Oficial 1a pintor

0,180 /R x

20,30000 =

3,65400

A013D000

h

Ajudant pintor

0,018 /R x

20,68000 =

0,37224

Subtotal...

4,02624

4,02624

Materials:
B89ZPD00

kg

Pintura plàstica per a interiors

0,4998

1,68932

3,38000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

1,68932
1,50%

0,06039

COST DIRECTE

5,77595

GASTOS INDIRECTOS

3,50%

0,20216

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 32

K898J2A0

m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Colors
a decidir per la DF.

5,97811

Rend.: 1,000

4,41 €

Preu €

Unitats

1,68932

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012D000

h

Oficial 1a pintor

0,100 /R x

20,30000 =

2,03000

A013D000

h

Ajudant pintor

0,010 /R x

20,68000 =

0,20680

Subtotal...

2,23680

2,23680

Materials:
B89ZPD00

kg

Pintura plàstica per a interiors

B8ZA1000

kg

Segelladora

0,3978

x

3,38000 =

1,34456

0,153

x

4,25000 =

0,65025

Subtotal...

1,99481

1,99481
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

PREU

DESCRIPCIÓ
DESPESES AUXILIARS

1,50%

0,03355

COST DIRECTE

4,26516

GASTOS INDIRECTOS

3,50%

0,14928

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 33

K8A82AT1

m2 Envernissat de parament horitzontal de fusta amb aplicació
d'una capa de vernís de poliuretà Bona Trafficc Anti Slip
especial per superfícies amb requeriments antilliscants.
Certificat de compliment CTE SB-SUA1 Classe 2.

4,41444

Rend.: 1,000

5,90 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012D000

h

Oficial 1a pintor

0,120 /R x

20,30000 =

2,43600

A013D000

h

Ajudant pintor

0,010 /R x

20,68000 =

0,20680

Subtotal...

2,64280

2,64280

Materials:
B8AZCAT1

kg

Vernís de poliuretà de dos components Bona Trafficc Anti
Slip.

0,130

3,02250

23,25000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

3,02250
1,50%

0,03964

COST DIRECTE

5,70494

GASTOS INDIRECTOS

3,50%

0,19967

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 34

K8A82ATH

m2 Envernissat de parament horitzontal de fusta amb aplicació
d'una capa de vernís de poliuretà Bona sportive finish sobre
les línies del marcatge esportiu.
Amb certificat de
compliment de la norma UNE-EN 14904 per paviments
esportius interiors. Amb homologació FIBA

5,90461

Rend.: 1,000

5,81 €

Preu €

Unitats

3,02250

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012D000

h

Oficial 1a pintor

0,120 /R x

20,30000 =

2,43600

A013D000

h

Ajudant pintor

0,010 /R x

20,68000 =

0,20680

Subtotal...

2,64280

2,64280

Materials:
B8AZCATH

kg

Vernís de poliuretà Bona Sportive Finish

0,130

2,93020

22,54000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

2,93020
1,50%

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

2,93020
0,03964
5,61264

3,50%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,19644
5,80908
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

P- 35

K9QG1ATH

m2 Subministra i col·locació de paviment esportiu de dobler
tauler amb sabates i acabat de parquet laminat de fusta
natural d'auró. Alçada total de construcció de 60mm amb el
sistema constructiu següent:

PREU

DESCRIPCIÓ
Rend.: 1,000

54,41 €

1- Làmina de PVC col·locada sobre el paviment existent.
2- Làmina de polietilè expandit no reticulat FONPEX, de 3
mm de gruix col·locada sobre la làmina de PVC.
3- Sabatilles elàstiques còniques de goma de 20mm, fixades
al primer tauler amb una amb la quantitat de 11 unitats per
metre quadrat.
4- Tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe
3(marí), de 12 mm de gruix, per a ambient exterior segons
UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0. Amb mides
250x125cm. col·locat sobreposat a les làmines PVC i
Fonpex.
5- Tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe
3(marí), de 12 mm de gruix, per a ambient exterior segons
UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0. Amb mides
250x125cm. col·locat encolat i clavat a 45º sobre el tauler
anterior, amb cargols de 25mm a l'ordre de 48 u/m2.
6- Parquet de posts multicapa, amb capa d'acabat de gruix
3,0mm, de fusta d'auró superior envernissat a fàbrica, de
llargària > a 1900mm, d'amplaria 180 a 200mm, i de gruix
total 14mm, amb 3 llistons per post, amb unió encadellada,
fixat mecànicament amb claus de puntes T sobre tauler marí.
Amb certificat de compliment de la norma UNE-EN 14904 per
paviments esportius interiors.
Acabat segons plànols de projecte i/o detalls d'obra.
Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,300 /R x

23,30000 =

6,99000

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,150 /R x

20,68000 =

3,10200

Subtotal...

10,09200

10,09200

Materials:
B0911000

kg

Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic

B0CU488D

m2

B7C75300

m2

B951701C

m2

Tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe
3(marí), de 12 mm de gruix, per a ambient exterior segons
UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0.
Làmina de polietilè expandit no reticulat FONPEX, de 3 mm
de gruix
Sabatilles elàstiques còniques de goma de 20mm

B9QG191E

m2

Parquet de posts multicapa, amb capa d'acabat de gruix
3,0mm, de fusta d'auró superior envernissat a fàbrica, de
llargària > a 1900mm, d'amplaria 180 a 200mm, i de gruix
total 14mm, amb 3 llistons per post, amb unió encadellada.

0,0294

x

4,35000 =

0,12789

2,060

x

7,30000 =

15,03800

2,060

x

0,76000 =

1,56560

11,000

x

0,22000 =

2,42000

1,030

x

22,50000 =

23,17500

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

42,32649
1,50%

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

42,32649
0,15138
52,56987

3,50%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,83995
54,40982
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NÚM

CODI

UA

P- 36

K9QGMATH

m2 Formació de rampa amb posts de fusta natural d'auró amb
una alçada que anirà del regruix del nou paviment (6cm) a la
cota de paviment acabat existent. La rampa estarà formada
amb els elements següents:

PREU

DESCRIPCIÓ
Rend.: 1,000

52,36 €

1- Làmina de PVC col·locada sobre el paviment existent.
2- Làmina de polietilè expandit no reticulat FONPEX, de 3
mm de gruix col·locada sobre la làmina de PVC.
3- Rastrells longitudinals de fusta de pi cuperitzat de
40x35mm de secció treballat a taller en forma de cunya
col·locats longitudinalment al sentit del pendent cada 33cm
(tres rastrells per metre lineal) i fixats mecànicament al
paviment de formigó existent.
4- Rastrell transversal de fusta de pi cuperitzat de 40x25mm
de secció per límit de tarima col·locat en sentit transversal al
pendent de la rampa i fixat mecànicament a la part superior
dels rastrells longitudinals.
5- Parquet de posts multicapa, amb capa d'acabat de gruix
3,0mm, de fusta d'auró superior envernissat a fàbrica, de
llargària > a 1900mm, d'amplària 180 a 200mm, i de gruix
total 14mm, amb 3 llistons per post, amb unió encadellada,
fixat mecànicament als rastrells longitudinals.
Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,600 /R x

23,30000 =

13,98000

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,300 /R x

20,68000 =

6,20400

Subtotal...

20,18400

20,18400

Materials:
B0D35000

m3

Llata de fusta de pi, tractada en autoclau

0,020

x

307,10000 =

6,14200

B7C75300

m2

1,030

0,76000 =

0,78280

B9QG191E

m2

Làmina de polietilè expandit no reticulat FONPEX, de 3 mm
de gruix
Parquet de posts multicapa, amb capa d'acabat de gruix
3,0mm, de fusta d'auró superior envernissat a fàbrica, de
llargària > a 1900mm, d'amplaria 180 a 200mm, i de gruix
total 14mm, amb 3 llistons per post, amb unió encadellada.

x

1,030

x

22,50000 =

23,17500

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

30,09980
1,50%

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

30,09980
0,30276
50,58656

3,50%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,77053
52,35709
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

P- 37

K9QZ1ATH

UA
m

PREU

DESCRIPCIÓ
Rend.: 1,000

Formació de banc de fusta sobre grada existent de mides
totals 450x(450/120). Formació de seient de 450mm
d'amplada amb delgues de fusta natural d'iroko de 150 mm
d'amplària i 22mm de gruix, col·locat sobre rastrells de fusta
de pi cuperitzat amb fixacions mecàniques sobre grada de
formigó existent. Formació de frontal de grada de 400 amb
delgues de fusta natural d'iroko de 100 mm d'amplària i
22mm de gruix, col·locats sobre rastrells de fusta de pi
cuperitzat amb fixacions mecàniques sobre frontal de formigó
existent. Remat posterior de 120mm amb una delga de fusta
natural d'iroko de 100 mm d'amplària i 22mm de gruix,
col·locats sobre rastrells de fusta de pi cuperitzat de la
formació del seient. Totalment acabat segons plànols de
projecte i/o detalls d´obra. Per a la formació del banc
s'utilitzaran les dues delgues de fusta existents, completant
el conjunt amb delgues noves.

110,83 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012A000

h

Oficial 1a carpintero

1,000 /R x

20,30000 =

20,30000

A013A000

h

Ayudante carpintero

0,500 /R x

20,68000 =

10,34000

Subtotal...

30,64000

30,64000

Materials:
B0A61800

u

Tac de niló de 8 a 10 mm de diàmetre, amb vis

B0D31000

m3

24,000

x

0,18000 =

4,32000

Llata de fusta de pi

0,010

x

211,79000 =

2,11790

B9Q1C80A

m2

Tauló de fusta natural d'iroko de 150 mm d'amplària i 22mm
de gruix,

0,610

x

114,00000 =

69,54000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

75,97790
1,50%

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

75,97790
0,45960
107,07750

3,50%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

3,74771
110,82521
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CODI

P- 38

KAF7EATH

UA
u

PREU

DESCRIPCIÓ
Rend.: 1,000

Subministrament i col·locació de fusteria exterior d'alumini
amb trencament de pont tèrmic, practicable formada per una
doble porta i un i fix lateral de dimensions totals
250x210cm. segons documentació gràfica de projecte,
sistema Porta Millenium Plus ´´CORTIZO SISTEMAS´´ o
equivalent, i amb bastiment de base, compost per perfils tsac
d'aliatge d'alumini 6063 amb tractament tèrmic T-5. Marc i
fulla tenen una secció de 70 mm. amb un gruix mitjà dels
perfils d'alumini de 2.0 mm, i una capacitat màxima de vidre
de 62 mm. El full i el marc són coplanaris. Les frontisses
mecàniques de dos o tres pales suporten fins a 220 Kg. de
pes màxim per fulla i 120kg en el cas de frontisses ocultes.
La resistència a l'impacte de cos tou és de Classe 5 segons
norma UNE. juntes d'envidrament de EPDM d'alta qualitat
subministrades per PERPOL, cargols d'acer inoxidable,
elements d'estanqueïtat, accessoris i utillatges de mecanitzat
homologats. Els perfils d'alumini estan proveïts de
trencament de pont tèrmic obtinguda per inserció de varetes
aïllants de poliamida 6.6 de 24 mm. de profunditat reforçades
amb un 25% de fibra de vidre. Estanqueïtat per un sistema
de triple junta d'EPDM. Fins i tot p / p d'urpes de fixació,
segellat perimetral de junts per mitjà d'un cordó de silicona
neutra i ajustament final en obra. Perfileria, juntes i
ferramentes amb certificació de marcatge CE segons
UNE-EN 14351-1 d'obligat compliment per la Comissió
Europea. Elaborada en taller. Segons UNE-EN 12210.
Totalment muntada i provada.

2.064,60 €

Acabat superficial anoditzat color a decidir per la DF. efectuat
en un cicle complet que comprèn les operacions de
desgreixatge, rentat, oxidació anòdica, acolorit i segellat. El
gruix i qualitat de la capa anòdica està garantida pel segell
EWAA-EURAS amb un valor mínim classe 15 micres.
Premarc a base de tub d'acer galvanitzat de 40x40mm.
Inclou: Col·locació del premarc. Tiradors d'acer inoxidable.
Col·locació de la fusteria. Mecanitzat per embotir la molla
tancaportes. Ajust final de la fulla. Segellat de juntes
perimetrals. Realització de proves de servei.
Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a montador

0,700 /R x

18,98000 =

13,28600

A013M000

h

Ayudante montador

0,150 /R x

20,76000 =

3,11400

Subtotal...

16,40000

Materials:
B7J50010
B7J50090
BAF3E4AC

dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
silicona neutra monocomponent
dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
poliuretà monocomponent
m2 Fusteria exterior d'alumini amb trencament de pont tèrmic,
practicable formada per una doble porta i un i fix lateral de
dimensions totals 250x210cm. segons documentació gràfica
de projecte, sistema Porta Millenium Plus ´´CORTIZO
SISTEMAS´´ o equivalent, i amb bastiment de base, compost
per perfils tsac d'aliatge d'alumini 6063 amb tractament
tèrmic T-5. Marc i fulla tenen una secció de 70 mm. amb un
gruix mitjà dels perfils d'alumini de 2.0 mm, i una capacitat
màxima de vidre de 62 mm

0,160

x

14,86000 =

2,37760

0,480

x

14,26000 =

6,84480

5,250

x

375,00000 =

1.968,75000

16,40000
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CODI

UA

PREU

DESCRIPCIÓ
Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

1.977,97240
2,50%

1.977,97240
0,41000

COST DIRECTE

1.994,78240

GASTOS INDIRECTOS

3,50%

69,81738

COST EXECUCIÓ MATERIAL

2.064,59978

P- 39

KQS20ATH

m

Subministra i col·locació d'acoplament per pas de bàsquet a
minibàsquet mitjançant bareta roscada i manivela de
maniobra.

Rend.: 1,000

460,00 €

P- 40

KQS2UATH

m

Subministre i col·locació de barana perimetral construida
amb acer inoxidable AISI 304 acabat polit, amb tub de 50
mm de diàmetre, montants verticals cada 250 cm. Unions en
forma de T d'alumini. Alçada de barana a paviment acabat de
100 cm. Inclou p/p de fonamentació i col·locació d'anclatges
d'acer inoxidable per montants verticals. Fixació a solera de
formigó existent.
Barana totalment desmontable.

Rend.: 1,000

86,20 €

P- 41

KQS2UBAT

u

Subministra de porta rotllos adaptar al protector Gerflor
Taraflex Bateco. Permet desenrottlar, enrotllar, aixecar i
emmagatzemar els rotllos.

Rend.: 1,000

3.230,00 €

P- 42

KQS2UVAT

u

Subministre i col·locació de joc de pals, xarxa i varetes de
voleibol. Inclou pals metàl·lics de 90mm de diàmetre
traslladables i regulables en alçada amb tensor de manivela,
anclatges d'acer inoxidable i tapa. Xarxa confeccionada amb
trena de poliamida de 3mm i malla 100x100mm amb cable
d'acer plastificat de 6mm i mides 9,5x1 m. Joc de varetes per
delimitació del camp de joc en fibra de vidre de 2 colors. Es
considera totalment col·locat, acabat i regulat, inclòs medis
auxiliars de muntatge, i petit material no detallat.

Rend.: 1,000

575,79 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A013M000

h

Ayudante montador

6,22800

20,76000 =

0,300 /R x

Subtotal...

6,22800

6,22800

Materials:
BQS2UV10

u

Joc de pals voleibol metàl-lics de diàmetre 10 cm per a fixar a
encastat al paviment amb regulació d´alçada amb regla
numerada,
tensor mecànic, amb xarxa de voleibol
competició confeccionada en trena de poliamida de 3 mm
amb cable d´acer plastificat de 6 mm i amb fundes per a
varetes

1,000

x

550,00000

550,00000 =

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

550,00000
1,50%

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

550,00000
0,09342
556,32142

3,50%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

19,47125
575,79267
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P- 43

KQS2UZ10

UA
u

PREU

DESCRIPCIÓ
Rend.: 0,234

Ancoratge metàl·lic per a pal de voleibol amb tapa, col·locat
encastat al paviment amb morter de resines epoxi, amb
perforació de paviment feta amb màquina amb corona de
diamant

216,32 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0121000

h

Oficial 1a

0,500 /R x

23,30000 =

49,78632

A0150000

h

Peón especialista

1,200 /R x

16,95000 =

86,92308

Subtotal...

136,70940

136,70940

Maquinària:
C200H000

h

Máquina taladradora con broca de diamante refrigerada con
agua para agujeros de 5 a 20 cm como máximo

43,07692

8,40000 =

1,200 /R x

Subtotal...

43,07692

43,07692

Materials:
B0714000

kg

Morter sintètic de resines epoxi

4,000

x

3,50000 =

14,00000

BQSZU170

u

Ancoratge metàl-lic per a pal de voleibol amb tapa

1,000

x

11,80000 =

11,80000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

25,80000
2,50%

3,41774

COST DIRECTE

209,00406

GASTOS INDIRECTOS

3,50%

7,31514

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 44

u

KQS2UZ30

216,31920

Rend.: 0,140

Ancoratge metàl·lic per a porteria amb tapa col·locat
encastat al paviment amb morter de resines epoxi, amb
perforació de paviment feta amb màquina amb corona de
diamant

187,36 €

Preu €

Unitats

25,80000

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0121000

h

Oficial 1a

0,300 /R x

23,30000 =

49,92857

A0150000

h

Peón especialista

0,500 /R x

16,95000 =

60,53571

Subtotal...

110,46428

110,46428

Maquinària:
C200H000

h

Máquina taladradora con broca de diamante refrigerada con
agua para agujeros de 5 a 20 cm como máximo

30,00000

8,40000 =

0,500 /R x

Subtotal...

30,00000

30,00000

Materials:
B0714000

kg

BQSZU190

u

Morter sintètic de resines epoxi
Ancoratge metàl-lic per a porteria amb tapa

2,000
1,000

x

3,50000 =

7,00000

x

30,80000 =

30,80000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

37,80000
2,50%

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

37,80000
2,76161
181,02589

3,50%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

6,33591
187,36179

Rehabilitació puntual Pavelló Poliesportiu Municipal, (Vilobí d´Onyar)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 10/04/17
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

P- 45

LQSRUATH

UA
u

PREU

DESCRIPCIÓ
Regulació d'alçada de cistella de bàsquet existent per
adaptar-la a la nova posició del paviment de la pista. Es
considera totalment regulada, inclòs medis auxiliars de
regulació, i petit material no detallat.

Rend.: 1,000

380,00 €

QUADRE DE PREUS I
QUEDRE DE PREUS II

Rehabilitació puntual Pavelló Poliesportiu Municipal, (Vilobí d´Onyar)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 10/04/17

Pàg.:

1

NÚMERO

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

P- 1

E2RA7LP0

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)
(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)

4,86 €

P- 2

E442F037

kg

Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, per a elements d'ancoratge formats per peça composta,
en perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat a taller i amb una
capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura
(UN EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

1,87 €

P- 3

E652SHAA

m2

Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa
d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 100 mm, muntants cada 600 mm de 70 mm
d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 1 placa a una cara, hidròfuga (H) de 15 mm , fixada
mecànicament
(VINT-I-SET EUROS AMB SIS CENTIMS)

27,06 €

P- 4

E7C9R8M4

m2

Aïllament amb placa semirígida de llana de roca UNE-EN 13162, de densitat 46 a 55 kg/m3 de 60
mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/mK, resistència tèrmica >= 1,622 m2.K/W,
col·locada amb fixacions mecàniques
(SIS EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

6,18 €

P- 5

E83Z1895

m

Cantonera de planxa d'acer galvanitzat i prelacat de 0,6 mm de gruix i 35 cm de desenvolupament
amb 5 plecs, col·locada amb fixacions mecàniques
(VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

22,33 €

P- 6

E844MATH

u

Formació de calaix amb plaques de guix laminat tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix,
col·locades amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada
600 mm fixats al parament vertical. Per formació de contorn de porta, acabat segons planols de
projecte i/o de detalls d'obra.
(DOS-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)

273,58 €

P- 7

E8A82CC1

m2

Envernissat de revestiment de grada de fusta, al vernís de poliuretà, amb una capa de protector
químic insecticida-fungicida i 2 capes d'acabat , amb la superfície mat
(DEU EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

10,79 €

P- 8

E8J9HATH

m

Peça especial de remat de rampa encastada al paviment existent formada amb xapa d'acer de
2mm de gruix i de 25 cm de desenvolupament, doblegada segons detalls de projecte i col·locada
amb adhesiu i fixacions mecàniques. Inclou p/p de rebaix de paviment de 5cm de gruix i de
massissat de morter de ciment. Acabat segons plànols de projecte i/o detalls d'obra.
(TRENTA EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

30,28 €

P- 9

E9JEHATH

m2

Subministra i col·locació d'estora formada per perfils d'alumini ensamblables de 25 a 35 mm
d'amplària i 22 mm d'alçària, amb acabat tèxtil, instal·lat encastat al paviment, casa EMCO model
Diplomat 522R o equivalent, color a decidir per la DF. Col·locada amb marc perimetral en L de
25mm d'alumini. Totalment acabat segons plànols de projecte i/o detalls d´obra.
(QUATRE-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

424,94 €

P- 10

EASW0AT1

u

Canvi de perfil inferior d'allumini i escombretes de sortides d'emergència existents. Inclou enretirada
i gestió de residus de perfil existent.
(VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

23,75 €

P- 11

EASW0ATH

u

Reparació de portes d'emergència existents
Inclou:
-. Dispositiu antipànic sèrie Universal d'embotir.
-. Enretirada de mecanisme existent i gestió de residus.
(CENT VINT-I-SET EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

PREU

127,80 €

Rehabilitació puntual Pavelló Poliesportiu Municipal, (Vilobí d´Onyar)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 10/04/17

NÚMERO

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

P- 12

EASWUAT1

u

Subministra i col·locació de Ferratges Grup 2 per a portes d'alumini de la casa ASSA ABLOY.

Pàg.:

2

PREU
1.532,50 €

Inclou:
Pany de seguretat per perfils metàl·lics sèrie 2230.
Molla tancaportes ocult sèrie DC840.
Guia lliscant 1 fulla, per tancaportes ocult sense retenció. (És vàlida per a models DC840 I DC860)
Mòdul retenidor, per tancaportes DC135 i guies G193, G195 i G893.
Cilindre sistema TD5 de perfil europeu doble.
Mastrejat de claus iguals, Sistema TD5
Tiradors de 2m d'acer inox. de 400 mm de diàmetre.
(MIL CINC-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)
P- 13

EB92U200

m2

Subministra i col·locació de vinil autoadhesiu amb diferents pictogrames, col·locat segons dibuix
d'obra proporcionat per la DF.
(DOS-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

284,98 €

P- 14

EC1G4801

m2

Subministre i col·locació de vidre aïllant de dos vidres laminars de seguretat amb lluna incolora de
5+5 amb 1 butiral transparent, cambra d'aire de 12 mm de gruix i vidre laminar de lluna incolora de
4+4 amb 1 butiral transparent, col·locat. SGG Climalit Plus XN F2 44.1 (16 air) 44.1, nivell de
seguretat US:2B2/2B2, capa d'aïllament tèrmic PLANITHERM XN a la cara 2, factor solar g:0,58,
coeficient de sombra: 0,66, Ug: 1,3 W/m2K.
(SEIXANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

65,62 €

P- 15

EF21HATH

m

Subministra i col·locació de platina de ventilació perimetral del paviment amb xapa galvanitzada de
80mm. d'amplada i 1,5mm de gruix amb perforacions per ventilació. Fixada mecànicament a rastrell
de fusta.
(DOTZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)

12,49 €

P- 16

F21J3ATH

m2

Sanejament de superfícies de paviment esportiu de resina en paraments horitzontals amb mitjans
manuals i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor, per a la regularització deixant la
superfície sense rugossitats ni ressalts.
(CINC EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

5,85 €

P- 17

FBATUAT1

u

Premarcatge i pintat de pista poliesportiva tipus PP2 segons normes NIDE (22x44 m, 3 minibasket),
amb pintura de poliuretà, amb mitjans manuals
(MIL DOS-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

1.294,85 €

P- 18

FBATUPP2

u

Premarcatge i pintat de pista poliesportiva tipus PP2 segons normes NIDE (22x44 m, 1 voleibol, 1
basket, 1 handball), amb pintura de poliuretà, amb mitjans manuals
(MIL TRES-CENTS CATORZE EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)

1.314,71 €

P- 19

H000ATHM

u

Redacció del pla de seguretat i salut, inclós el cumpliment, control i seguiment del mateix.
(VUIT-CENTS TRENTA EUROS)

830,00 €

P- 20

H001ATHM

u

Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de
paviments polits i no polits, segons la norma UNE-ENV 12633
(CENT SETANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

179,45 €

P- 21

H002ATHM

u

Determinació de la resistència a càrregues verticals de l'anella de bàsquet, segons la norma
UNE-EN 1270
(TRENTA-DOS EUROS AMB QUATRE CENTIMS)

32,04 €

P- 22

H003ATHM

u

Determinació de l'estabilitat davant càrregues horitzontals i verticals del suport del tauler de
bàsquet, segons la norma UNE-EN 1270
(TRENTA-DOS EUROS AMB QUATRE CENTIMS)

32,04 €

P- 23

H004ATHM

u

Assaig de reacció al foc segons norma UNE-EN 13773: 2003
Per acreditar la Classe 1 com prescriu el decret, es procedeix en primer lloc a l'assaig de la norma
UNE-EN 1101: 1996 per a determinar la inflamabilitat o facilitat d'ignició, i si després de l'assaig es
determina una no ignició, es procedeix a l'assaig de propagació de flama segons norma UNE-EN
13772: 2011 d'un teixit.
(CINC-CENTS CINQUANTA EUROS)

550,00 €

Rehabilitació puntual Pavelló Poliesportiu Municipal, (Vilobí d´Onyar)
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Data: 10/04/17

Pàg.:

3

NÚMERO

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

P- 24

K1213251

h

Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball
de 12 m , sense operari
(DEU EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

10,60 €

P- 25

K2192ATH

m3

Repicat de solera de formigó en massa per formació de rebaix de fins a 10 cm, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor
(CENT VINT-I-UN EUROS AMB VINT CENTIMS)

121,20 €

P- 26

K21A3A1A

u

Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de porta de grans dimensions existent, de 20 m2 com
a màxim, amb recuperació de ferramentes, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva
reutilització o restauració i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
(CENT TRENTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

136,55 €

P- 27

K21G1ATH

PA

Desmuntatge de cablejat elèctric superficial existent, i posterior muntatge sobre trasdossat de guix
laminat amb mitjans manuals.
(CENT DINOU EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

119,28 €

P- 28

K2R440M0

m3

Càrrega amb mitjans manuals i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb contenidor de 12 m3 de capacitat. (Esponjament 30%)
(VINT-I-SIS EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

26,83 €

P- 29

K2R64237

m3

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada
de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10
km (Esponjament 30%)
(SET EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

7,29 €

P- 30

K2RA73G0

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)
(VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

21,39 €

P- 31

K8989ATH

m2

Pintat de paviment i parament vertical interior del frontal de grada existent de ciment, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat
(CINC EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

5,98 €

P- 32

K898J2A0

m2

Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora
i dues d'acabat. Colors a decidir per la DF.
(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

4,41 €

P- 33

K8A82AT1

m2

Envernissat de parament horitzontal de fusta amb aplicació d'una capa de vernís de poliuretà Bona
Trafficc Anti Slip especial per superfícies amb requeriments antilliscants. Certificat de compliment
CTE SB-SUA1 Classe 2.
(CINC EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

5,90 €

P- 34

K8A82ATH

m2

Envernissat de parament horitzontal de fusta amb aplicació d'una capa de vernís de poliuretà Bona
sportive finish sobre les línies del marcatge esportiu. Amb certificat de compliment de la norma
UNE-EN 14904 per paviments esportius interiors. Amb homologació FIBA
(CINC EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)

5,81 €

PREU

Rehabilitació puntual Pavelló Poliesportiu Municipal, (Vilobí d´Onyar)
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P- 35

K9QG1ATH

m2

Subministra i col·locació de paviment esportiu de dobler tauler amb sabates i acabat de parquet
laminat de fusta natural d'auró. Alçada total de construcció de 60mm amb el sistema constructiu
següent:

Pàg.:

4

PREU
54,41 €

1- Làmina de PVC col·locada sobre el paviment existent.
2- Làmina de polietilè expandit no reticulat FONPEX, de 3 mm de gruix col·locada sobre la làmina
de PVC.
3- Sabatilles elàstiques còniques de goma de 20mm, fixades al primer tauler amb una amb la
quantitat de 11 unitats per metre quadrat.
4- Tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 3(marí), de 12 mm de gruix, per a
ambient exterior segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0. Amb mides 250x125cm. col·locat
sobreposat a les làmines PVC i Fonpex.
5- Tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 3(marí), de 12 mm de gruix, per a
ambient exterior segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0. Amb mides 250x125cm. col·locat
encolat i clavat a 45º sobre el tauler anterior, amb cargols de 25mm a l'ordre de 48 u/m2.
6- Parquet de posts multicapa, amb capa d'acabat de gruix 3,0mm, de fusta d'auró superior
envernissat a fàbrica, de llargària > a 1900mm, d'amplaria 180 a 200mm, i de gruix total 14mm,
amb 3 llistons per post, amb unió encadellada, fixat mecànicament amb claus de puntes T sobre
tauler marí.
Amb certificat de compliment de la norma UNE-EN 14904 per paviments esportius interiors.
Acabat segons plànols de projecte i/o detalls d'obra.
(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)
P- 36

K9QGMATH

m2

Formació de rampa amb posts de fusta natural d'auró amb una alçada que anirà del regruix del nou
paviment (6cm) a la cota de paviment acabat existent. La rampa estarà formada amb els elements
següents:

52,36 €

1- Làmina de PVC col·locada sobre el paviment existent.
2- Làmina de polietilè expandit no reticulat FONPEX, de 3 mm de gruix col·locada sobre la làmina
de PVC.
3- Rastrells longitudinals de fusta de pi cuperitzat de 40x35mm de secció treballat a taller en forma
de cunya col·locats longitudinalment al sentit del pendent cada 33cm (tres rastrells per metre lineal)
i fixats mecànicament al paviment de formigó existent.
4- Rastrell transversal de fusta de pi cuperitzat de 40x25mm de secció per límit de tarima col·locat
en sentit transversal al pendent de la rampa i fixat mecànicament a la part superior dels rastrells
longitudinals.
5- Parquet de posts multicapa, amb capa d'acabat de gruix 3,0mm, de fusta d'auró superior
envernissat a fàbrica, de llargària > a 1900mm, d'amplària 180 a 200mm, i de gruix total 14mm,
amb 3 llistons per post, amb unió encadellada, fixat mecànicament als rastrells longitudinals.
(CINQUANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)
P- 37

K9QZ1ATH

m

Formació de banc de fusta sobre grada existent de mides totals 450x(450/120). Formació de seient
de 450mm d'amplada amb delgues de fusta natural d'iroko de 150 mm d'amplària i 22mm de gruix,
col·locat sobre rastrells de fusta de pi cuperitzat amb fixacions mecàniques sobre grada de formigó
existent. Formació de frontal de grada de 400 amb delgues de fusta natural d'iroko de 100 mm
d'amplària i 22mm de gruix, col·locats sobre rastrells de fusta de pi cuperitzat amb fixacions
mecàniques sobre frontal de formigó existent. Remat posterior de 120mm amb una delga de fusta
natural d'iroko de 100 mm d'amplària i 22mm de gruix, col·locats sobre rastrells de fusta de pi
cuperitzat de la formació del seient. Totalment acabat segons plànols de projecte i/o detalls d´obra.
Per a la formació del banc s'utilitzaran les dues delgues de fusta existents, completant el conjunt
amb delgues noves.
(CENT DEU EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

110,83 €
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P- 38

KAF7EATH

u

Subministrament i col·locació de fusteria exterior d'alumini amb trencament de pont tèrmic,
practicable formada per una doble porta i un i fix lateral de dimensions totals 250x210cm. segons
documentació gràfica de projecte, sistema Porta Millenium Plus ´´CORTIZO SISTEMAS´´ o
equivalent, i amb bastiment de base, compost per perfils tsac d'aliatge d'alumini 6063 amb
tractament tèrmic T-5. Marc i fulla tenen una secció de 70 mm. amb un gruix mitjà dels perfils
d'alumini de 2.0 mm, i una capacitat màxima de vidre de 62 mm. El full i el marc són coplanaris. Les
frontisses mecàniques de dos o tres pales suporten fins a 220 Kg. de pes màxim per fulla i 120kg
en el cas de frontisses ocultes. La resistència a l'impacte de cos tou és de Classe 5 segons norma
UNE. juntes d'envidrament de EPDM d'alta qualitat subministrades per PERPOL, cargols d'acer
inoxidable, elements d'estanqueïtat, accessoris i utillatges de mecanitzat homologats. Els perfils
d'alumini estan proveïts de trencament de pont tèrmic obtinguda per inserció de varetes aïllants de
poliamida 6.6 de 24 mm. de profunditat reforçades amb un 25% de fibra de vidre. Estanqueïtat per
un sistema de triple junta d'EPDM. Fins i tot p / p d'urpes de fixació, segellat perimetral de junts per
mitjà d'un cordó de silicona neutra i ajustament final en obra. Perfileria, juntes i ferramentes amb
certificació de marcatge CE segons UNE-EN 14351-1 d'obligat compliment per la Comissió
Europea. Elaborada en taller. Segons UNE-EN 12210. Totalment muntada i provada.

Pàg.:

5

PREU
2.064,60 €

Acabat superficial anoditzat color a decidir per la DF. efectuat en un cicle complet que comprèn les
operacions de desgreixatge, rentat, oxidació anòdica, acolorit i segellat. El gruix i qualitat de la capa
anòdica està garantida pel segell EWAA-EURAS amb un valor mínim classe 15 micres.
Premarc a base de tub d'acer galvanitzat de 40x40mm.
Inclou: Col·locació del premarc. Tiradors d'acer inoxidable. Col·locació de la fusteria. Mecanitzat
per embotir la molla tancaportes. Ajust final de la fulla. Segellat de juntes perimetrals. Realització
de proves de servei.
(DOS MIL SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)
P- 39

KQS20ATH

m

Subministra i col·locació d'acoplament per pas de bàsquet a minibàsquet mitjançant bareta roscada
i manivela de maniobra.
(QUATRE-CENTS SEIXANTA EUROS)

460,00 €

P- 40

KQS2UATH

m

Subministre i col·locació de barana perimetral construida amb acer inoxidable AISI 304 acabat polit,
amb tub de 50 mm de diàmetre, montants verticals cada 250 cm. Unions en forma de T d'alumini.
Alçada de barana a paviment acabat de 100 cm. Inclou p/p de fonamentació i col·locació
d'anclatges d'acer inoxidable per montants verticals. Fixació a solera de formigó existent.
Barana totalment desmontable.
(VUITANTA-SIS EUROS AMB VINT CENTIMS)

86,20 €

P- 41

KQS2UBAT

u

Subministra de porta rotllos adaptar al protector Gerflor Taraflex Bateco. Permet desenrottlar,
enrotllar, aixecar i emmagatzemar els rotllos.
(TRES MIL DOS-CENTS TRENTA EUROS)

3.230,00 €

P- 42

KQS2UVAT

u

Subministre i col·locació de joc de pals, xarxa i varetes de voleibol. Inclou pals metàl·lics de 90mm
de diàmetre traslladables i regulables en alçada amb tensor de manivela, anclatges d'acer
inoxidable i tapa. Xarxa confeccionada amb trena de poliamida de 3mm i malla 100x100mm amb
cable d'acer plastificat de 6mm i mides 9,5x1 m. Joc de varetes per delimitació del camp de joc en
fibra de vidre de 2 colors. Es considera totalment col·locat, acabat i regulat, inclòs medis auxiliars
de muntatge, i petit material no detallat.
(CINC-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

575,79 €

P- 43

KQS2UZ10

u

Ancoratge metàl·lic per a pal de voleibol amb tapa, col·locat encastat al paviment amb morter de
resines epoxi, amb perforació de paviment feta amb màquina amb corona de diamant
(DOS-CENTS SETZE EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

216,32 €

P- 44

KQS2UZ30

u

Ancoratge metàl·lic per a porteria amb tapa col·locat encastat al paviment amb morter de resines
epoxi, amb perforació de paviment feta amb màquina amb corona de diamant
(CENT VUITANTA-SET EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)

187,36 €

P- 45

LQSRUATH

u

Regulació d'alçada de cistella de bàsquet existent per adaptar-la a la nova posició del paviment de
la pista. Es considera totalment regulada, inclòs medis auxiliars de regulació, i petit material no
detallat.
(TRES-CENTS VUITANTA EUROS)

380,00 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 1

CODI
E2RA7LP0

UA
m3

B2RA7LP0

P- 2

E442F037

kg

B44ZF0CA

P- 3

E652SHAA

m2

B0A44000
B0A4A400
B0A61600
B0CC2410
B6B11311
B6B12311
B6BZ1A10
B7J500ZZ
B7JZ00E1

P- 4

E7C9R8M4

m2

B7C9R8M0
B7CZ1600

P- 5

E83Z1895

m

B5ZZJTNT
B63Z1895

P- 6

E844MATH

B0A44000

u

Data: 10/04/17

DESCRIPCIÓ
Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una
densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una
densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Altres conceptes
Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, per a elements d'ancoratge formats
per peça composta, en perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i
rectangular, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat
a l'obra amb soldadura
Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, format per peça composta, en
perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat
al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant
Altres conceptes
Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb
perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 100
mm, muntants cada 600 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm
d'amplària, 1 placa a una cara, hidròfuga (H) de 15 mm , fixada mecànicament
Visos per a plaques de guix laminat
Visos galvanitzats
Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis
Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, segons la norma UNE-EN
520
Muntant d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70 mm
d'amplària
Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 70
mm d'amplària
Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques
de guix laminat
Massilla per a junt de plaques de cartró-guix
Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat
Altres conceptes
Aïllament amb placa semirígida de llana de roca UNE-EN 13162, de densitat
46 a 55 kg/m3 de 60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037
W/mK, resistència tèrmica >= 1,622 m2.K/W, col·locada amb fixacions
mecàniques
Placa semirígida de llana de roca UNE-EN 13162, de densitat 46 a 55 kg/m3
de 60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/mK,
resistència tèrmica >= 1,622 m2.K/W
Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants de 60 mm de gruix com a
màxim
Altres conceptes
Cantonera de planxa d'acer galvanitzat i prelacat de 0,6 mm de gruix i 35 cm
de desenvolupament amb 5 plecs, col·locada amb fixacions mecàniques
Vis d'acer galvanitzat de 5,5x110 mm, amb junts de plom i ferro i tac de niló
de diàmetre 8/10 mm
Cantonera de planxa d'acer galvanitzat i prelacat de 0,6 mm de gruix i de 35
cm de desenvolupament, amb 5 plecs
Altres conceptes
Formació de calaix amb plaques de guix laminat tipus estàndard (A) de 15
mm de gruix, col·locades amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat
format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al parament vertical. Per
formació de contorn de porta, acabat segons planols de projecte i/o de detalls
d'obra.
Visos per a plaques de guix laminat

Pàg.:

1

PREU
4,86 €

4,70000 €

0,16 €
1,87 €

1,07000 €

0,80 €
27,06 €

2,79000
0,25440
0,90000
7,06580

€
€
€
€

3,57189 €
1,24688 €
0,47000 €
0,92000 €
0,28000 €
9,56 €
6,18 €

2,90850 €

0,75000 €
2,52 €
22,33 €
0,33000 €
11,40700 €
10,59 €
273,58 €

78,12000 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO

CODI
B0CC1410

UA

B6B11311
B6B12311
B7J500ZZ
B7JZ00E1
B83ZA700

P- 7

E8A82CC1

m2

B8AZC100
B8ZA3000

P- 8

E8J9HATH

m

B0A5AA00
B7J50010
B8J9H539

P- 9

E9JEHATH

m2

B78141017
B9JEH100

P- 10

P- 11

EASW0AT1

EASW0ATH

u

u

Data: 10/04/17

DESCRIPCIÓ
Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, segons la norma UNE-EN
520
Muntant d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70 mm
d'amplària
Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 70
mm d'amplària
Massilla per a junt de plaques de cartró-guix
Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat
Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 mm
d'amplària
Altres conceptes
Envernissat de revestiment de grada de fusta, al vernís de poliuretà, amb una
capa de protector químic insecticida-fungicida i 2 capes d'acabat , amb la
superfície mat
Vernís de poliuretà d'un component.
Protector químico insecticida-fungicida
Altres conceptes
Peça especial de remat de rampa encastada al paviment existent formada
amb xapa d'acer de 2mm de gruix i de 25 cm de desenvolupament,
doblegada segons detalls de projecte i col·locada amb adhesiu i fixacions
mecàniques. Inclou p/p de rebaix de paviment de 5cm de gruix i de massissat
de morter de ciment. Acabat segons plànols de projecte i/o detalls d'obra.
Cargol autoroscant amb volandera
Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra
monocomponent
Peça especial final de rampa de planxa d'acer corten, de 2 mm de gruix i de
25cm de desenvolupament, amb 1 plec.
Altres conceptes
Subministra i col·locació d'estora formada per perfils d'alumini ensamblables
de 25 a 35 mm d'amplària i 22 mm d'alçària, amb acabat tèxtil, instal·lat
encastat al paviment, casa EMCO model Diplomat 522R o equivalent, color a
decidir per la DF. Col·locada amb marc perimetral en L de 25mm d'alumini.
Totalment acabat segons plànols de projecte i/o detalls d´obra.
Marc 500 /25 d'acer inoxidable
Estora formada per perfils d'alumini ensamblables de 25 a 35 mm d'amplària i
22 mm d'alçària, amb acabat tèxtil, casa EMCO model Diplomat 522R o
equivalent, color a decidir per la DF.
Altres conceptes
Canvi de perfil inferior d'allumini i escombretes de sortides d'emergència
existents. Inclou enretirada i gestió de residus de perfil existent.
Sense descomposició
Reparació de portes d'emergència existents

Pàg.:

2

PREU
55,32000 €
23,36000 €
8,75000 €
16,21500 €
2,64600 €
20,16000 €
69,01 €
10,79 €

2,61120 €
1,00200 €
7,18 €
30,28 €

0,45000 €
0,35664 €
17,38000 €
12,09 €
424,94 €

27,00000 €
380,00000 €

17,94 €
23,75 €
23,75 €
127,80 €

Inclou:
-. Dispositiu antipànic sèrie Universal d'embotir.
-. Enretirada de mecanisme existent i gestió de residus.

BAZGAA01

Dispositivo antipánico serie Universal de embutir. 1970908NR ASSA ABLOY
Altres conceptes

104,02000 €
23,78 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 12

CODI
EASWUAT1

UA
u

BAZGAA14
BAZGAA15

EB92U200

m2

BB92U200

P- 14

EC1G4801

m2

BC1G4801

P- 15

EF21HATH

m

BF21H600
BFW21610
BFY21610

P- 16

P- 17

F21J3ATH

FBATUAT1
B0172000
B89ZC100

DESCRIPCIÓ
Subministra i col·locació de Ferratges Grup 2 per a portes d'alumini de la casa
ASSA ABLOY.
Inclou:
Pany de seguretat per perfils metàl·lics sèrie 2230.
Molla tancaportes ocult sèrie DC840.
Guia lliscant 1 fulla, per tancaportes ocult sense retenció. (És vàlida per a
models DC840 I DC860)
Mòdul retenidor, per tancaportes DC135 i guies G193, G195 i G893.
Cilindre sistema TD5 de perfil europeu doble.
Mastrejat de claus iguals, Sistema TD5
Tiradors de 2m d'acer inox. de 400 mm de diàmetre.
Amaestramiento de llaves iguales, Sistema TD5. REC1TD5A
Cerradura de seguridad para perfiles metálicos serie 2230. 2237353AI
Tiradores de 2 metros de acero inoxidable de 400 mm de diametro
Cierrapuertas oculto serie DC840. DC840--------40
Guía deslizante 1 hoja, para cierrapuertas oculto sin retención. (Válida para
modelos DC840 Y DC860) DCG893-----EV1Modulo retenedor, para cierrapuertas DC135 y guías G193, G195 y G893.
DCA152-------40
Cilindro sistema TD5 de perfil europeo doble. MD5354545N
Altres conceptes

BAZGAA09
BAZGAA10
BAZGAA11
BAZGAA12
BAZGAA13

P- 13

Data: 10/04/17

m2

u

Subministra i col·locació de vinil autoadhesiu amb diferents pictogrames,
col·locat segons dibuix d'obra proporcionat per la DF.
Vinil autoadhesiu amb diferents pictogrames
Altres conceptes
Subministre i col·locació de vidre aïllant de dos vidres laminars de seguretat
amb lluna incolora de 5+5 amb 1 butiral transparent, cambra d'aire de 12 mm
de gruix i vidre laminar de lluna incolora de 4+4 amb 1 butiral transparent,
col·locat. SGG Climalit Plus XN F2 44.1 (16 air) 44.1, nivell de seguretat
US:2B2/2B2, capa d'aïllament tèrmic PLANITHERM XN a la cara 2, factor
solar g:0,58, coeficient de sombra: 0,66, Ug: 1,3 W/m2K.
Vidre aïllant de dos vidres laminars de seguretat amb lluna incolora de 5+5
amb 1 butiral transparent, cambra d'aire de 12 mm de gruix i vidre laminar de
lluna incolora de 4+4 amb 1 butiral transparent. SGG Climalit Plus XN F2
44.1 (16 air) 44.1, nivell de seguretat US:2B2/2B2, capa d'aïllament tèrmic
PLANITHERM XN a la cara 2, factor solar g:0,58, coeficient de sombra: 0,66,
Ug: 1,3 W/m2K.
Altres conceptes
Subministra i col·locació de platina de ventilació perimetral del paviment amb
xapa galvanitzada de 80mm. d'amplada i 1,5mm de gruix amb perforacions
per ventilació. Fixada mecànicament a rastrell de fusta.
Platina d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, sèrie H
segons UNE-EN 10255
Accessoris per a platines d'acer galvanitzat
Part proporcional d'elements de muntatge per a elements d'acer galvanitzat
Altres conceptes
Sanejament de superfícies de paviment esportiu de resina en paraments
horitzontals amb mitjans manuals i càrrega mecànica de runa sobre camió o
contenidor, per a la regularització deixant la superfície sense rugossitats ni
ressalts.
Altres conceptes
Premarcatge i pintat de pista poliesportiva tipus PP2 segons normes NIDE
(22x44 m, 3 minibasket), amb pintura de poliuretà, amb mitjans manuals
Dissolvent universal
Esmalt de poliuretà d'un component

Pàg.:

3

PREU
1.532,50 €

4,42000
97,86000
728,00000
415,82000
82,38000

€
€
€
€
€

31,26000 €
72,30000 €
100,46 €
284,98 €
246,05000 €
38,93 €
65,62 €

49,61000 €

16,01 €
12,49 €

7,11960 €
1,78200 €
0,60750 €
2,98 €
5,85 €

5,85 €
1.294,85 €
20,10000 €
191,10000 €
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P- 18

CODI

FBATUPP2

UA

u

B0172000
B89ZC100

P- 19

P- 20

H000ATHM

H001ATHM

u

u

BV2LG2CD

P- 21

H002ATHM

u

BVAQ4104

P- 22

H003ATHM

u

BVAQ4504

P- 23

P- 24

P- 25

P- 26

P- 27

H004ATHM

K1213251

K2192ATH

K21A3A1A

K21G1ATH

u

h

m3

u

PA

DESCRIPCIÓ

Data: 10/04/17

Altres conceptes

Premarcatge i pintat de pista poliesportiva tipus PP2 segons normes NIDE
(22x44 m, 1 voleibol, 1 basket, 1 handball), amb pintura de poliuretà, amb
mitjans manuals
Dissolvent universal
Esmalt de poliuretà d'un component
Altres conceptes
Redacció del pla de seguretat i salut, inclós el cumpliment, control i seguiment
del mateix.
Sense descomposició
Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al
lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma
UNE-ENV 12633
Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al
lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma
UNE-ENV 12633
Altres conceptes
Determinació de la resistència a càrregues verticals de l'anella de bàsquet,
segons la norma UNE-EN 1270
Determinació de la resistència a càrregues verticals de l'anella de bàsquet,
segons la norma UNE-EN 1270
Altres conceptes
Determinació de l'estabilitat davant càrregues horitzontals i verticals del suport
del tauler de bàsquet, segons la norma UNE-EN 1270
Determinació de l'estabilitat davant càrregues horitzontals i verticals del
suport del tauler de bàsquet, segons la norma UNE-EN 1270
Altres conceptes
Assaig de reacció al foc segons norma UNE-EN 13773: 2003
Per acreditar la Classe 1 com prescriu el decret, es procedeix en primer lloc a
l'assaig de la norma UNE-EN 1101: 1996 per a determinar la inflamabilitat o
facilitat d'ignició, i si després de l'assaig es determina una no ignició, es
procedeix a l'assaig de propagació de flama segons norma UNE-EN 13772:
2011 d'un teixit.
Sense descomposició
Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a
una alçària de treball de 12 m , sense operari
Altres conceptes
Repicat de solera de formigó en massa per formació de rebaix de fins a 10
cm, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor
Altres conceptes
Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de porta de grans dimensions
existent, de 20 m2 com a màxim, amb recuperació de ferramentes, amb
mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o restauració i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Altres conceptes
Desmuntatge de cablejat elèctric superficial existent, i posterior muntatge
sobre trasdossat de guix laminat amb mitjans manuals.
Altres conceptes

Pàg.:

4

PREU
1.083,65 €
1.314,71 €

10,05000 €
95,55000 €
1.209,11 €
830,00 €
830,00 €
179,45 €

173,38000 €

6,07 €
32,04 €
30,96000 €
1,08 €
32,04 €
30,96000 €
1,08 €
550,00 €

550,00 €
10,60 €
10,60 €
121,20 €

121,20 €
136,55 €

136,55 €
119,28 €
119,28 €
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CODI
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B2RA73G0
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m2

B89ZPD00

P- 32
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m2
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B8ZA1000

P- 33

K8A82AT1

m2

B8AZCAT1

P- 34

K8A82ATH

B8AZCATH

m2

Data: 10/04/17

DESCRIPCIÓ
Càrrega amb mitjans manuals i transport de terres a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat. (Esponjament 30%)
Altres conceptes
Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t,
amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (Esponjament 30%)
Altres conceptes
Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una
densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una
densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Altres conceptes
Pintat de paviment i parament vertical interior del frontal de grada existent de
ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i
dues d'acabat
Pintura plàstica per a interiors
Altres conceptes
Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb
una capa segelladora i dues d'acabat. Colors a decidir per la DF.
Pintura plàstica per a interiors
Segelladora
Altres conceptes
Envernissat de parament horitzontal de fusta amb aplicació d'una capa de
vernís de poliuretà Bona Trafficc Anti Slip especial per superfícies amb
requeriments antilliscants. Certificat de compliment CTE SB-SUA1 Classe 2.
Vernís de poliuretà de dos components Bona Trafficc Anti Slip.
Altres conceptes
Envernissat de parament horitzontal de fusta amb aplicació d'una capa de
vernís de poliuretà Bona sportive finish sobre les línies del marcatge esportiu.
Amb certificat de compliment de la norma UNE-EN 14904 per paviments
esportius interiors. Amb homologació FIBA
Vernís de poliuretà Bona Sportive Finish
Altres conceptes

Pàg.:

5

PREU
26,83 €
26,83 €
7,29 €

7,29 €
21,39 €

20,67000 €

0,72 €
5,98 €

1,68932 €
4,29 €
4,41 €
1,34456 €
0,65025 €
2,42 €
5,90 €

3,02250 €
2,88 €
5,81 €

2,93020 €
2,88 €

Rehabilitació puntual Pavelló Poliesportiu Municipal, (Vilobí d´Onyar)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 35

CODI
K9QG1ATH

UA
m2

B7C75300
B951701C
B9QG191E

K9QGMATH

B0D35000
B7C75300
B9QG191E

DESCRIPCIÓ
Subministra i col·locació de paviment esportiu de dobler tauler amb sabates i
acabat de parquet laminat de fusta natural d'auró. Alçada total de construcció
de 60mm amb el sistema constructiu següent:
1- Làmina de PVC col·locada sobre el paviment existent.
2- Làmina de polietilè expandit no reticulat FONPEX, de 3 mm de gruix
col·locada sobre la làmina de PVC.
3- Sabatilles elàstiques còniques de goma de 20mm, fixades al primer tauler
amb una amb la quantitat de 11 unitats per metre quadrat.
4- Tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 3(marí), de 12 mm
de gruix, per a ambient exterior segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0.
Amb mides 250x125cm. col·locat sobreposat a les làmines PVC i Fonpex.
5- Tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 3(marí), de 12 mm
de gruix, per a ambient exterior segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0.
Amb mides 250x125cm. col·locat encolat i clavat a 45º sobre el tauler anterior,
amb cargols de 25mm a l'ordre de 48 u/m2.
6- Parquet de posts multicapa, amb capa d'acabat de gruix 3,0mm, de fusta
d'auró superior envernissat a fàbrica, de llargària > a 1900mm, d'amplaria 180
a 200mm, i de gruix total 14mm, amb 3 llistons per post, amb unió
encadellada, fixat mecànicament amb claus de puntes T sobre tauler marí.
Amb certificat de compliment de la norma UNE-EN 14904 per paviments
esportius interiors.
Acabat segons plànols de projecte i/o detalls d'obra.
Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic
Tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 3(marí), de 12 mm de
gruix, per a ambient exterior segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0.
Làmina de polietilè expandit no reticulat FONPEX, de 3 mm de gruix
Sabatilles elàstiques còniques de goma de 20mm
Parquet de posts multicapa, amb capa d'acabat de gruix 3,0mm, de fusta
d'auró superior envernissat a fàbrica, de llargària > a 1900mm, d'amplaria
180 a 200mm, i de gruix total 14mm, amb 3 llistons per post, amb unió
encadellada.
Altres conceptes

B0911000
B0CU488D

P- 36

Data: 10/04/17

m2

Formació de rampa amb posts de fusta natural d'auró amb una alçada que
anirà del regruix del nou paviment (6cm) a la cota de paviment acabat
existent. La rampa estarà formada amb els elements següents:
1- Làmina de PVC col·locada sobre el paviment existent.
2- Làmina de polietilè expandit no reticulat FONPEX, de 3 mm de gruix
col·locada sobre la làmina de PVC.
3- Rastrells longitudinals de fusta de pi cuperitzat de 40x35mm de secció
treballat a taller en forma de cunya col·locats longitudinalment al sentit del
pendent cada 33cm (tres rastrells per metre lineal) i fixats mecànicament al
paviment de formigó existent.
4- Rastrell transversal de fusta de pi cuperitzat de 40x25mm de secció per
límit de tarima col·locat en sentit transversal al pendent de la rampa i fixat
mecànicament a la part superior dels rastrells longitudinals.
5- Parquet de posts multicapa, amb capa d'acabat de gruix 3,0mm, de fusta
d'auró superior envernissat a fàbrica, de llargària > a 1900mm, d'amplària 180
a 200mm, i de gruix total 14mm, amb 3 llistons per post, amb unió
encadellada, fixat mecànicament als rastrells longitudinals.
Llata de fusta de pi, tractada en autoclau
Làmina de polietilè expandit no reticulat FONPEX, de 3 mm de gruix
Parquet de posts multicapa, amb capa d'acabat de gruix 3,0mm, de fusta
d'auró superior envernissat a fàbrica, de llargària > a 1900mm, d'amplaria
180 a 200mm, i de gruix total 14mm, amb 3 llistons per post, amb unió
encadellada.
Altres conceptes

Pàg.:
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PREU
54,41 €

0,12789 €
15,03800 €
1,56560 €
2,42000 €
23,17500 €

12,08 €
52,36 €

6,14200 €
0,78280 €
23,17500 €

22,26 €

Rehabilitació puntual Pavelló Poliesportiu Municipal, (Vilobí d´Onyar)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
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CODI
K9QZ1ATH

UA
m

B0A61800
B0D31000
B9Q1C80A

P- 38

KAF7EATH

u

Data: 10/04/17

Pàg.:

7

PREU

DESCRIPCIÓ
Formació de banc de fusta sobre grada existent de mides totals
450x(450/120). Formació de seient de 450mm d'amplada amb delgues de
fusta natural d'iroko de 150 mm d'amplària i 22mm de gruix, col·locat sobre
rastrells de fusta de pi cuperitzat amb fixacions mecàniques sobre grada de
formigó existent. Formació de frontal de grada de 400 amb delgues de fusta
natural d'iroko de 100 mm d'amplària i 22mm de gruix, col·locats sobre
rastrells de fusta de pi cuperitzat amb fixacions mecàniques sobre frontal de
formigó existent. Remat posterior de 120mm amb una delga de fusta natural
d'iroko de 100 mm d'amplària i 22mm de gruix, col·locats sobre rastrells de
fusta de pi cuperitzat de la formació del seient. Totalment acabat segons
plànols de projecte i/o detalls d´obra. Per a la formació del banc s'utilitzaran
les dues delgues de fusta existents, completant el conjunt amb delgues
noves.
Tac de niló de 8 a 10 mm de diàmetre, amb vis
Llata de fusta de pi
Tauló de fusta natural d'iroko de 150 mm d'amplària i 22mm de gruix,

110,83 €

4,32000 €
2,11790 €
69,54000 €

Altres conceptes

34,85 €

Subministrament i col·locació de fusteria exterior d'alumini amb trencament de
pont tèrmic, practicable formada per una doble porta i un i fix lateral de
dimensions totals 250x210cm. segons documentació gràfica de projecte,
sistema Porta Millenium Plus ´´CORTIZO SISTEMAS´´ o equivalent, i amb
bastiment de base, compost per perfils tsac d'aliatge d'alumini 6063 amb
tractament tèrmic T-5. Marc i fulla tenen una secció de 70 mm. amb un gruix
mitjà dels perfils d'alumini de 2.0 mm, i una capacitat màxima de vidre de 62
mm. El full i el marc són coplanaris. Les frontisses mecàniques de dos o tres
pales suporten fins a 220 Kg. de pes màxim per fulla i 120kg en el cas de
frontisses ocultes. La resistència a l'impacte de cos tou és de Classe 5
segons norma UNE. juntes d'envidrament de EPDM d'alta qualitat
subministrades per PERPOL, cargols d'acer inoxidable, elements
d'estanqueïtat, accessoris i utillatges de mecanitzat homologats. Els perfils
d'alumini estan proveïts de trencament de pont tèrmic obtinguda per inserció
de varetes aïllants de poliamida 6.6 de 24 mm. de profunditat reforçades amb
un 25% de fibra de vidre. Estanqueïtat per un sistema de triple junta d'EPDM.
Fins i tot p / p d'urpes de fixació, segellat perimetral de junts per mitjà d'un
cordó de silicona neutra i ajustament final en obra. Perfileria, juntes i
ferramentes amb certificació de marcatge CE segons UNE-EN 14351-1
d'obligat compliment per la Comissió Europea. Elaborada en taller. Segons
UNE-EN 12210. Totalment muntada i provada.

2.064,60 €

Acabat superficial anoditzat color a decidir per la DF. efectuat en un cicle
complet que comprèn les operacions de desgreixatge, rentat, oxidació
anòdica, acolorit i segellat. El gruix i qualitat de la capa anòdica està garantida
pel segell EWAA-EURAS amb un valor mínim classe 15 micres.
Premarc a base de tub d'acer galvanitzat de 40x40mm.
Inclou: Col·locació del premarc. Tiradors d'acer inoxidable. Col·locació de la
fusteria. Mecanitzat per embotir la molla tancaportes. Ajust final de la fulla.
Segellat de juntes perimetrals. Realització de proves de servei.
Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra
monocomponent
Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà
monocomponent
Fusteria exterior d'alumini amb trencament de pont tèrmic, practicable
formada per una doble porta i un i fix lateral de dimensions totals
250x210cm. segons documentació gràfica de projecte, sistema Porta
Millenium Plus ´´CORTIZO SISTEMAS´´ o equivalent, i amb bastiment de
base, compost per perfils tsac d'aliatge d'alumini 6063 amb tractament tèrmic
T-5. Marc i fulla tenen una secció de 70 mm. amb un gruix mitjà dels perfils
d'alumini de 2.0 mm, i una capacitat màxima de vidre de 62 mm
Altres conceptes

B7J50010
B7J50090
BAF3E4AC

P- 39

KQS20ATH

m

Subministra i col·locació d'acoplament per pas de bàsquet a minibàsquet
mitjançant bareta roscada i manivela de maniobra.

2,37760 €
6,84480 €
1.968,75000 €

86,63 €
460,00 €

Rehabilitació puntual Pavelló Poliesportiu Municipal, (Vilobí d´Onyar)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO

P- 40

P- 41

P- 42

CODI

KQS2UATH

KQS2UBAT

KQS2UVAT

UA

m

u

u

BQS2UV10

P- 43

KQS2UZ10

u

B0714000
BQSZU170

P- 44

KQS2UZ30

u

B0714000
BQSZU190

P- 45

LQSRUATH

u

DESCRIPCIÓ

Data: 10/04/17

Sense descomposició

Subministre i col·locació de barana perimetral construida amb acer inoxidable
AISI 304 acabat polit, amb tub de 50 mm de diàmetre, montants verticals cada
250 cm. Unions en forma de T d'alumini. Alçada de barana a paviment acabat
de 100 cm. Inclou p/p de fonamentació i col·locació d'anclatges d'acer
inoxidable per montants verticals. Fixació a solera de formigó existent.
Barana totalment desmontable.
Sense descomposició
Subministra de porta rotllos adaptar al protector Gerflor Taraflex Bateco.
Permet desenrottlar, enrotllar, aixecar i emmagatzemar els rotllos.
Sense descomposició
Subministre i col·locació de joc de pals, xarxa i varetes de voleibol. Inclou pals
metàl·lics de 90mm de diàmetre traslladables i regulables en alçada amb
tensor de manivela, anclatges d'acer inoxidable i tapa. Xarxa confeccionada
amb trena de poliamida de 3mm i malla 100x100mm amb cable d'acer
plastificat de 6mm i mides 9,5x1 m. Joc de varetes per delimitació del camp
de joc en fibra de vidre de 2 colors. Es considera totalment col·locat, acabat i
regulat, inclòs medis auxiliars de muntatge, i petit material no detallat.
Joc de pals voleibol metàl-lics de diàmetre 10 cm per a fixar a encastat al
paviment amb regulació d´alçada amb regla numerada, tensor mecànic, amb
xarxa de voleibol competició confeccionada en trena de poliamida de 3 mm
amb cable d´acer plastificat de 6 mm i amb fundes per a varetes
Altres conceptes
Ancoratge metàl·lic per a pal de voleibol amb tapa, col·locat encastat al
paviment amb morter de resines epoxi, amb perforació de paviment feta amb
màquina amb corona de diamant
Morter sintètic de resines epoxi
Ancoratge metàl-lic per a pal de voleibol amb tapa
Altres conceptes
Ancoratge metàl·lic per a porteria amb tapa col·locat encastat al paviment
amb morter de resines epoxi, amb perforació de paviment feta amb màquina
amb corona de diamant
Morter sintètic de resines epoxi
Ancoratge metàl-lic per a porteria amb tapa
Altres conceptes
Regulació d'alçada de cistella de bàsquet existent per adaptar-la a la nova
posició del paviment de la pista. Es considera totalment regulada, inclòs
medis auxiliars de regulació, i petit material no detallat.

Pàg.:
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PREU
460,00 €
86,20 €

86,20 €
3.230,00 €
3.230,00 €
575,79 €

550,00000 €

25,79 €
216,32 €

14,00000 €
11,80000 €
190,52 €
187,36 €

7,00000 €
30,80000 €
149,56 €
380,00 €
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INSTALACIONS

1:200 PAVELLÓ POLIESPORTIU MUNICIPAL VILOBÍ D'ONYAR
AIXECAMENT TOPOGRÀFIC

CLIENT: JORDI CARRERAS GÜELL

ARQUITECTE TÈCNIC: CARLES JORDI COLLELL, Nº COL·LEGIAT: 17010420, TELÈFON: 690795665

GENER 2017

SS
SS. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ
DADES DE L'OBRA
Tipus d'obra: REFORMA PUNTUAL DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU MUNICIPAL DE VILOBÍ D’ONYAR
Emplaçament:CARRER SANTA MARGARIDA (PAVELLÓ) 17185 VILOBÍ D’ONAYR
Superfície construïda: REFORMA PUNTUAL i CANVI DE PAVIMENT ESPORTIU (1110 M2)
Promotor: AJUNTAMENT DE VILOBÍ D’ONYAR
Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execució: JORDI CARRERAS GÜELL
Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: JORDI CARRERAS GÜELL

DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT
Topografia: EDIFICI EXISTENT
Característiques del terreny: EDIFICI EXISTENTS
Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn: PEL COSTAT DEL CARRER DE SANTA MARGARIDA NO HI HA
EDIFICACIONS VEÏNES TRET D’UNA PETITA NAU/MAGATZEM. PEL COSTAT DEL CENTRE DE LA VILA ES TROVEN
EDIFICIS DE PB+PP AMB ÚS RESIDENCIAL I L’ESCOLA PÚBLICA QUE COMPARTEIX ACCÉS AMB EL PAVELLÓ.
Instal·lacions de serveis públics: ESTACIÓ TRANSFORMADORA ADJACENT A L’EDIFICI
Tipologia de vials: CARRER DE SANTA MARGARIDA DE 6.50M CARRER SANT JOSEP 5,00M PASSATGE POMPEU
FABRA 6,60M

COMPLIMENT DEL RD 1627/97 SOBRE "DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I
SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ"

1. INTRODUCCIÓ
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte a la
prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les
degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs de manteniment posteriors.
Permet donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el terreny
de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament i d'acord amb el Reial Decret 1627/1997
pel qual s'estableixen les "disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció".
En base a l'art. 7è d'aquest Reial Decret, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha
d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les
previsions contingudes en el present document.
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut durant
l'execució de l'obra o, quan no sigui necessari, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions
Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració.
Cal recordar l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla de
S i S. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i
Seguretat Social en el termini de 24 hores, quan es produeixin repeticions de la incidència.
Segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin
la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra.
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de Seguretat
i Salut, s'haurà de fer prèviament a l'inici d'obra i la presentaran únicament els empresaris que tinguin la
consideració de contractistes.
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, en
cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar l'obra parcialment o
totalment, comunicant-ho a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i
representants dels treballadors.
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves
responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è).

2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA
En base als principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 de "prevenció de riscos laborals",
l'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els següents principis
generals:











Evitar riscos
Avaluar els riscos que no es puguin evitar
Combatre els riscos a l'origen
Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la concepció dels llocs de treball, l'elecció
dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu, i reduir
els efectes del mateix a la salut
Tenir en compte l'evolució de la tècnica
Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill
Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització i les condicions
del treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball
Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual
Donar les degudes instruccions als treballadors

En conseqüència i per tal de donar compliment a aquests principis generals, tal i com estableix l'article 10 del RD
1627/1997, durant l'execució de l'obra es vetllarà per:












El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja
L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la
determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació
La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars
El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i dispositius
necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la
seguretat i salut dels treballadors.
La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en
particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses
La recollida dels materials perillosos utilitzats
L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes
L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les
diferents feines o fases del treball
La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms
Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra o
prop de l'obra

L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i salut en
el moment d'encomanar les feines.
L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut informació i
formació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic.
L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que
pogués cometre el treballador. Cal tenir en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades
mesures preventives, que només podran adoptar-se quan els riscos que generin siguin substancialment menors
dels que es volen reduir i no existeixin alternatives preventives més segures.

Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir, com a àmbit de cobertura, la
previsió de riscos derivats del treball de l'empresa respecte dels seus treballadors, dels treballadors autònoms
respecte d'ells mateixos i de les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la
prestació del seu treball personal.
En compliment del deure de protecció dels treballadors, l'empresari garantirà que cada treballador rebi una
formació teòrica i practica que sigui suficient i adequada en matèria preventiva. Aquesta formació cal centrar-la en
el lloc de treball o funció concreta que dugui a terme el treballador, i per tant, l'obliga a complir les mesures de
prevenció adoptades.
En funció de la formació rebuda, i seguint la informació i instruccions del contractista, els treballadors han de:






Fer servir adequadament les màquines, aparells, eines, equips de transport i tots els mitjans amb els que
desenvolupin la seva activitat.
Utilitzar adequadament els mitjans i equips de protecció facilitats per el contractista
No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents o que
s'instal·lin als mitjans o als llocs de treball
Informar d'immediat al seu cap superior i als treballadors designats per realitzar activitats de prevenció i
protecció de qualsevol situació que, al seu entendre, porti un risc per la seguretat i salut dels treballadors.
Cooperar amb el contractista per que pugui garantir unes condicions de treball segures i que no comportin
riscos per la seguretat i salut dels treballadors.

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

Mitjans i maquinaria














Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades
Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...)
Riscos derivats del funcionament de grues
Caiguda de la càrrega transportada
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Ambient excessivament sorollós
Contactes elèctrics directes o indirectes
Accidents derivats de condicions atmosfèriques
Altres

Treballs previs







Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Sobre esforços per postures incorrectes
Bolcada de piles de materials




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

Enderrocs















Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Projecció de partícules durant els treballs
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius
Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic
Talls i punxades
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Ambient excessivament sorollós
Fallida de l'estructura
Sobre esforços per postures incorrectes
Acumulació i baixada de runes
Altres

Moviments de terres i excavacions














Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Cops i ensopegades
Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques
Caiguda de materials, rebots
Ambient excessivament sorollós
Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases
Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes
Accidents derivats de condicions atmosfèriques
Sobre esforços per postures incorrectes
Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar
Altres

Ram de paleta















Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Projecció de partícules durant els treballs
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius
Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic
Talls i punxades
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Ambient excessivament sorollós
Sobre esforços per postures incorrectes
Bolcada de piles de material
Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)
Altres

Revestiments i acabats













Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Projecció de partícules durant els treballs
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius
Talls i punxades
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Sobre esforços per postures incorrectes
Bolcada de piles de material
Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)
Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades
Altres

Instal·lacions












Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Talls i punxades
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Emanacions de gasos en obertures de pous morts
Contactes elèctrics directes o indirectes
Sobre-esforços per postures incorrectes
Caigudes de pals i antenes
Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades
Altres

4. RELACIÓ DE TREBALLS MÉS HABITUALS QUE REPRESENTEN RISCOS ESPECIALS I
QUE COMPORTEN L'ADOPCIÓ DE MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ
ESPECÍFIQUES I PARTICULARS DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA.
(Annex II del RD 1627/1997))












Treballs amb riscos especialment greus de quedar soterrat, enfonsament o caiguda d'altura, per les
particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de
treball
Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels quals
la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible
Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la delimitació de
zones controlades o vigilades
Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió
Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió
Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis
Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic
Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit
Treballs que impliquin l'ús d'explosius
Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats

5. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ





Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front de les individuals.
S'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball.
Els medis de protecció, tant col·lectiva com individual, hauran d'estar homologats segons la normativa
vigent.
Així mateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte per als previsibles treballs posteriors
(reparació, manteniment, substitució, etc.)

Mesures de protecció col·lectiva























Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions dins
l'obra
Senyalització de les zones de perill
Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en relació
amb els vials exteriors
Limitar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària
Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega
Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents
Mantenir les instal·lacions amb les seves proteccions aïllants operatives
Fonamentar correctament la maquinària d'obra
Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la càrrega
màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc.
Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra
Establir un sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat
Comprovar l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements existents (subsòl,
edificacions veïnes)
Comprovació dels estintolaments, de les condicions dels estrebats i de les pantalles de protecció de les
rases
Utilització de paviments antilliscants.
Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.
Diferenciació de les mesures de protecció contra caiguda utilitzades en funció de si es protegeixen les
persones, o als operaris i tercers de la caiguda d'objectes i materials
Col·locació de xarxes en forats horitzontals
Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)
Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades
Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides homologades
Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes
Instal·lació de serveis sanitaris

Mesures de protecció individual










Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules
Utilització de calçat de seguretat
Utilització de casc homologat
A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció o de protecció col·lectiva, caldrà
establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització
del qual serà obligatòria. L'accés a les zones descrites i als equips només està autoritzat als operaris amb
formació i capacitació suficient.
Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc
de talls i punxades
Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos
Utilització de mandils
Sistemes de subjecció permanent i de vigilància duta a terme per més d'un operari en els treballs amb
perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire

Mesures de protecció a tercers







Previsió de la tanca, la senyalització i l'enllumenat de l'obra en funció del lloc on està situada l'obra (entorn
urbà, urbanització, camp obert). En cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de preveure un sistema
de protecció pel pas de vianants i / o vehicles. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra
puguin accedir a la mateixa
Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials
exteriors
Immobilització de maquinaria rodada mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i
descàrrega
Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució i preventives a l'estat real dels elements (subsòl,
edificacions veïnes)
Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

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

7. NORMATIVA APLICABLE
La documentació de l'Estudi Bàsic de seguretat ha d'anar acompanyada d'un llistat de normativa de seguretat que
podeu trobar actualitzat a l'apartat de normativa de la pàgina web de l'OCT.
Veure Annex
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NORMATIVA DE SEGURETAT I SALUT
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE
DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
TEMPORALES O MÓVILES

Directiva 92/57/CEE 24 Junio
(DOCE: 26/08/92)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

RD 1627/1997. 24 octubre
(BOE 25/10/97) Transposició de la
Directiva 92/57/CEE

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Ley 31/1995. 8 noviembre
(BOE: 10/11/95)

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES

Ley 54/2003. 12 diciembre
(BOE 13/12/2003)

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN

RD 39/1997, 17 de enero
(BOE: 31/01/97) i les seves
modificacions

MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997

RD 337/2010 (BOE 23/3/2010)

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS
COMUNICACIONES DE APERTURA O DE REANUDACIÓN DE
ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO

Orden TIN/1071/2010 (BOE 1/5/2010)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE
TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN
ALTURA

RD 2177/2004, de 12 de novembre
(BOE: 13/11/2004)

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

RD 485/1997. 14 abril
(BOE: 23/04/1997)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS
LUGARES DE TRABAJO

RD 486/1997, 14 de abril
(BOE: 23/04/1997)

En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD 1627/1997
l'esmenta en quant a escales de mà. Modifica i deroga alguns capítols
de la “Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo” (O.
09/03/1971)
LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR
DE LA CONSTRUCCIÓN

LEY 32/2006
(BOE 19/10/2006)

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EL RD
1627/97, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES
MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN

RD 604 / 2006
(BOE 29/05/2006)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD I SALUD APLICABLES
A LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO

RD 396/2006
(BOE 11/04/2006)

PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS
TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON
LA EXPOSICIÓN AL RUIDO

RD 286/2006
(BOE: 11/03/2006)
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DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS
A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE
RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS
TRABAJADORES

RD 487/1997
(BOE 23/04/1997)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS
AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE
VISUALIZACIÓN

RD 488/1997.
(BOE: 23/04/97)

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS
DURANTE EL TRABAJO

RD 664/1997.
(BOE: 24/05/97)

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS
RELACIONADOS
CON
LA
EXPOSICIÓN
A
AGENTES
CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO

RD 665/1997
(BOE: 24/05/97)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS
A LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE
PROTECCIÓN INDIVIDUAL

RD 773/1997.
(BOE: 12/06/97)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE
TRABAJO

RD 1215/1997.
(BOE: 07/08/97)

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO

RD 614/2001
(BOE: 21/06/01)

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS
TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON
LA EXPOSICION A AGENTES QUIMICOS DURANTE EL TRABAJO

RD 374/2001
(BOE: 01/05/2001). mods
posteriors (30/05/2001)

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

O. de 20 de mayo de 1952
(BOE: 15/06/52) i les seves
modificacions posteriors

DISTÀNCIES REGLAMENTÀRIES D’OBRES I CONSTRUCCIONS A
LINIES ELÈCTRIQUES

R. 04/11/1988 (DOGC 1075,
30/11/1988)

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA
CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º
A 4º, 183º A 291º Y ANEXOS I Y II
(BOE: 05/09/70; 09/09/70)
correcció d'errades: BOE: 17/10/70

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE
OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO

O. de 31 de agosto de 1987
(BOE: 18/09/87)

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM 2 DEL
REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN
REFERENTE A GRÚAS-TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS.

RD 836/2003. 27 juny,
(BOE:
17/07/03). vigent a partir del 17
d’octubre de 2003. (deroga la O. de
28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88)
i la modificació: O. de 16 de abril de
1990 (BOE: 24/04/90))

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL
TRABAJO

O. de 9 de marzo DE 1971
(BOE: 16 I 17/03/71)
correcció d'errades (BOE: 06/04/71)
modificació: (BOE: 02/11/89) derogats
alguns capítols per: LEY 31/1995, RD
485/1997, RD 486/1997, RD
664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997
I RD 1215/1997

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE
CONSTRUCCIÓ

O. de 12 de gener de 1998
(DOGC: 27/01/98)
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EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
CASCOS NO METALICOS

R. de 14 de diciembre de 1974
(BOE: 30/12/74): N.R. MT-1

PROTECTORES AUDITIVOS

(BOE: 01/09/75): N.R. MT-2

PANTALLAS PARA SOLDADORES

(BOE: 02/09/75): N.R. MT-3:
modificació: BOE: 24/10/75

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD

(BOE: 03/09/75): N.R. MT-4
modificació: BOE: 25/10/75

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS

(BOE: 05/09/75): N.R. MT-6
modificació: BOE: 28/10/75

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS
RESPIRATORIAS. NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES
FACIALES

(BOE: 06/09/75): N.R. MT-7
modificació: BOE: 29/10/75

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS
RESPIRATORIAS: FILTROS MECÁNICOS

(BOE: 08/09/75): N.R. MT-8
modificació: BOE: 30/10/75

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS
RESPIRATORIAS: MASCARILLAS AUTOFILTRANTES

(BOE: 09/09/75): N.R. MT-9
modificació: BOE: 31/10/75

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS
RESPIRATORIAS: FILTROS QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA
AMONÍACO

(BOE: 10/09/75): N.R. MT-10
modificació: BOE: 01/11/75
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GR
GR. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS
DE LA CONSTRUCCIÓ

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

Enderroc, Rehabilitació,
tipus

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc

quantitats
codificació

DECRET 89/2010, Regulador de la producció i gestió de residus de la construcció,i enderroc
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DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI
Obra:
Situació:

REFORMA PUNTUAL DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU MUNICIPAL
CARRER DE SANTA MARGARIDA (PAVELLÓ)

Municipi :

VILOBÍ D'ONYAR

Comarca :

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS
Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)
Codificació residus LER
Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta
grava i sorra solta
argiles
terra vegetal
pedraplè
terres contaminades
170503
altres

totals d'excavació

Pes

Volum

4,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

4,44

3

t

2,22 m

Destí de les terres i materials d'excavació
és residu

no es considera residu
Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en
reutilització
una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu
nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir mateixa obra
altra obra
terres reutilitzades i terres portades a abocador
no
no

abocador

si

Residus d'enderroc
Codificació residus LER
Ordre MAM/304/2002

Pes/m2

Pes

Volum aparent/m2

(tones/m )

(tones)

(m /m )

(m )

2

3

Volum aparent

2

3

obra de fàbrica

170102

0,542

0,000

0,512

0,000

formigó

170101

0,084

7,514

0,062

3,050

petris

170107

0,052

0,000

0,082

0,000

metalls

170407

0,004

49,063

0,001

6,250

fustes

170201

0,023

0,000

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

0,000

0,018

0,000

………

-

0,000

-

0,000

.................

0,000

0,000

0,000

0,000

..................

0,000

0,000

0,000

0,000

totals d'enderroc

0,7556

3
9,30 m

0,7544

56,58 t

Residus de construcció
2
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GIRONÈS

Codificació residusPes/m
LER
(tones/m2)
Ordre MAM/304/2002

sobrants d'execució
obra de fàbrica
formigó
petris
guixos
altres

170102
170101
170107

170802

embalatges
fustes
plàstics
paper i cartró
metalls

170201
170203
170904
170407

Volum aparent/m2

Pes

Volum aparent
(m3)

(m3/m2)

0,0500

(tones)
23,7043

0,0896

24,7213

0,0150
0,0320
0,0020
0,0039
0,0010

10,1110
10,0641
2,1694
1,0839
0,2760

0,0407
0,0261
0,0118
0,0097
0,0013

11,2332
7,1898
3,2568
2,6827
0,3588

0,0380

1,1777

0,0285

7,8743

0,0285
0,0061
0,0030
0,0004

0,3331
0,4361
0,2291
0,1794

0,0045
0,0104
0,0119
0,0018

1,2420
2,8566
3,2789
0,4968

totals de construcció

3

32,60 m

24,88 t

INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.
Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

altres

Materials de construcció que contenen amiant

-

especificar

-

Residus que contenen hidrocarburs

-

especificar

-

Residus que contenen PCB

-

especificar

-

Terres contaminades

-

especificar

-

Enderroc, Rehabilitació,
Ampliació
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minimització
gestió dins obra

MINIMITZACIÓ
PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

-

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.OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

si
si
si
-

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

3
0,00 m

fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

0,00 t

0,00 m

3

49,06 t

3
6,25 m

altres :

0,00 t

3
0,00 m

Total d'elements reutilitzables

49,06 t

acer en perfils reutilitzables

6,25 m

3

GESTIÓ (obra)
Terres
Excavació / Mov. terres

Volum
m3 (+20%)

terra vegetal
graves/ sorres/ pedraplè
argiles
altres
terres contaminades

0
2,664
0
0
0

Total

2,664

reutilizació
a la mateixa obra
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Terres per a l'abocador
a altra autoritzada
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

(m3)
0,00
2,66
0,00
0,00
0,00
2,66

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 de ...
R.D. 105/2008
Formigó
Maons, teules i ceràmics
Metalls
Fusta
Vidres
Plàstics
Paper i cartró
Especials*

tones
Projecte
80
17,58
40
10,11
2
49,24
1
0,33
1
0,00
0,50
0,23
0,50
0,23
inapreciable inapreciable

cal separar
no
no
si
no
no
no
no
si

tipus de residu
inert
inert
no especial
no especial
no especial
no especial
no especial
especial

* 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
projecte*
R.D. 105/2008
Contenidor per Formigó
Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...)

no

si

no

no

Contenidor per Metalls

si

si

Contenidor per Fustes

no

no

no

no

no

no

Contenidor per Paper i cartró

no

no

Contenidor per Guixos i altres no especials

no

no

Contenidor per Plàstics
No especials Contenidor per Vidre

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si

si

* 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.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

Enderroc, Rehabilitació,
gestió fora obra
pressupost
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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

si

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 (decret 161/2001)
tipus de residu
gestor
adreça

PLANTA DE
RECICLATGE DE
CAMPLLONG

RUNES

codi del gestor

E-1135,09
POL. IND. LES FERRERIES CAMÍ CAN
FORNELLS, 23 17457 CAMPLLONG

PRESSUPOST
Costos*

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :
Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35%

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

12,00
5,00

La distància mitjana al abocador : 15 Km
Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l.
Contenidors de 5 m3 per cada tipus de residu

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3
Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

4,00
15,00

Lloguer de contenidors inclòs en el preu

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

La gestió de terres inclou la seva caracterització***

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

0
5,00
70,00

* Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)
** 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)

RESIDU

Volum

Excavació

m (+20%)

Classificació

3

12,00 €/m

Transport
3

5,00 €/m

Terres

2,66

1057,60

100,00

Terres contaminades

0,00

-

-

Valoritzador / Abocador
3

5,00 €/m

3

24,00
0,00
runa neta

Construcció

3

m (+35%)

3
70,00 €/m

4,00 €/m

runa bruta
3

15,00 €/m3

Formigó

13,82

Maons i ceràmics

15,16

-

Petris barrejats

4,40

-

Metalls

9,11

109,30

45,54

36,43

-

Fusta

1,68

-

8,38

-

25,15

Vidres

0,00

-

-

-

0,00

Plàstics

3,86

-

19,28

-

57,85

Paper i cartró

4,43

-

22,13

-

66,40

Guixos i no especials

4,11

-

20,53

-

61,59

Altres

0,00

0,00

-

-

-

Perillosos Especials

0,00

0,00

165,88

275,18

69,12

55,29

-

75,82

-

227,47

21,98

-

65,95

0,00

382,80

115,73

504,41

Elements Auxiliars
Casetes d'emmagatzematge

0,00

Compactadores

0,00

Matxucadora de petris

0,00

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc.)

0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de :

El volum dels residus és de :

El pressupost de la gestió de residus és de :

1.278,11 €

3
46,82 m

652,99 euros

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS
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documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA. INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

CONTENIDOR 9 M

3

3

Contenidor 9 m . Apte per a formigó, ceràmics, petris i fusta

CONTENIDOR 5 M

3

unitats

1

unitats

-

unitats

1

AMB TAPES

3

Contenidor 5 m . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

CONTENIDOR 5 M 3

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 1000 L

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats

-

Bidó 200 L .Apte per a residus especials
unitats
-

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.
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

si

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

-

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.
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..)

-

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

Enderroc, Rehabilitació,
plec de condicions
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tècniques
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.
Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
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.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

Enderroc, Rehabilitació,
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fiança
FIANÇA
FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET 89/2010

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 de la fiança, s'estima que es podrà reduir en un
percentatge del:

Previsió inicial de l'Estudi

Percentatge de reducció per
minimització

Previsió final de
l'Estudi

4,66 T

Total excavació (tones)

4,66 T

32,40 T

Total construcció i enderroc (tones)

20,00 %

Si per les previsions del Pla de gestió de residus (que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de
generació de residus, per causa de modificació dels procediments de treball o en l'execució de les obres, aquest
document s'actualizarà i les noves dades es faran arribar a :

L'Ajuntament d'/de VILOBÍ D'ONYAR
Càlcul de la fiança
Residus d'excavació *
Residus de construcció i enderroc *

4,66 T

11 euros/T

51,26 euros

25,92 T

11 euros/T

285,12 euros

PES TOTAL DELS RESIDUS
Total fiança **

30,6 Tones
336,38 euros

* Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)
** Fiança mínima 150€

25,92 T

CQ
CQ. PLA DE CONTROL DE QUALITAT

PLA DE CONTROL DE QUALITAT
1- PAVIMENTS
Assaig de lliscament de la rampa de fusta.
Determinació en laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament /
relliscament de paviments polits i no polits, segons la norma UNE-ENV 12633, per a un nombre de
determinacions igual o superior a 10.
Es farà l’assaig amb una mostra de parquet de fusta amb aplicació de vernís Bona Trafficc Anti
Slip abans de la posta en obra de la rampa per determinar que compleix els paràmetres de
lliscament marcats pel CTE.
1 u.

2- EQUIPAMENT
Assaig de resistència de les cistelles penjades.
Determinació de la resistència a càrregues verticals de l'anella de bàsquet, segons la norma
UNE-EN 1270
4u.
Determinació de l'estabilitat davant càrregues horitzontals i verticals del suport del tauler de
bàsquet, segons la norma UNE-EN 1270
4u.

3- CORTINES
Assaig de reacció al foc segons norma UNE-EN 13773: 2003 de les cortines existents
Per acreditar la Classe 1 com prescriu el decret, es procedeix en primer lloc a l'assaig de la
norma UNE-EN 1101: 1996 per a determinar la inflamabilitat o facilitat d'ignició, i si després de
l'assaig es determina una no ignició, es procedeix a l'assaig de propagació de flama segons
norma UNE-EN 13772: 2011 d'un teixit.
1 u.

Barcelona, Abril de 2017

JORDI CARRERAS GÜELL | ARQUITECTE

UM
UM. INSTRUCCIONS D’ÚS I MANTENIMENT

Instruccions d’ús i manteniment

Detall
Projecte: REFORMA PUNTUAL DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU MUNICIPAL
Emplaçament
Adreça: Avinguda Santa Margarida (Pavelló)
Codi Postal: 17185
Municipi: Vilobí d’Onyar
Promotor
Nom: Ajuntament de Vilobí d’Onyar

DNI/NIF:

Adreça: Travessera casa de la Vila, 1
Codi Postal: 17185
Municipi: Vilobí d’Onyar
Autor projecte
Nom: Jordi Carreras Güell

Nº col.: 63767-1

L’arquitecte:

Signatura
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d´
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de

2017

Introducció

Amb la finalitat de garantir la seguretat de les persones, el benestar de la societat i la protecció del medi
ambient, l'edificació ha de rebre un ús i un manteniment adequats per conservar i garantir les condicions
inicials de seguretat, habitabilitat i funcionalitat exigides normativament. Cal per tant que els seus usuaris,
siguin o no propietaris, respectin les instruccions d’ús i manteniment que s'especifiquen a continuació.
L'ús incorrecte i/o la no realització de les operacions de manteniment previst a l’edifici pot comportar:
•
•
•
•
•
•

La pèrdua de les garanties i assegurances atorgades a l'edificació.
L'envelliment prematur de l'edifici, amb la conseqüent depreciació del seu valor patrimonial,
funcional i estètic.
Aparicions de deficiències que poden generar situacions de risc als propis usuaris de l'edifici o a
tercers amb la corresponent responsabilitat civil.
La reducció de les despeses en reparacions en ser molt menys costosa la intervenció sobre una
deficiència detectada a temps, mitjançant unes revisions periòdiques.
Una davallada en el rendiment de les instal·lacions amb els conseqüents augments de consums
d’energia i de contaminació atmosfèrica.
La pèrdua de seguretat de les instal·lacions que pot comportar la seva interrupció o clausura.

L'obligatorietat de conservar i mantenir els edificis està reflectida en diverses normatives, entre les que es
destaquen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Codi Civil.
Codi Civil de Catalunya
Llei d’Ordenació de l’edificació, Llei 38/1999 de 5 novembre.
Codi Tècnic de l’Edificació, Reial Decret 314/2006 de 17 de març.
Llei de l'Habitatge 24/1991 de 29 de novembre.
Legislacions urbanístiques estatals i autonòmiques.
Legislacions sobre els Règims de propietat.
Ordenances municipals.
Reglamentacions tècniques.

Sobre les instruccions d'ús i manteniment
Les instruccions d’ús i manteniment formaran part de la documentació de l’obra executada que,
juntament amb el projecte – el qual incorporarà les modificacions degudament aprovades -, el Pla de
manteniment, l’acta de recepció de l’obra i la relació dels agents que han intervingut en el procés
edificatòri, conformaran el contingut bàsic del Llibre de l’Edifici. Aquest llibre serà lliurat pel promotor als
propietaris i usuaris, els quals estaran obligats a rebre’l, conservar-lo i transmetre’l.
Instruccions d’ús:
Les instruccions d’ús inclouen totes aquelles normes que han de seguir els usuaris – siguin o no
propietaris - per desenvolupar a l’edifici, o a les seves diverses zones, les activitats previstes per a les
quals va ser projectat i construït.
Els usos previstos a l’edifici són els següents:
Ús principal:
Esportiu
Usos subsidiaris:
Usos polivalents i culturals del municipi

Situació:
Planta baixa
Situació:
Planta baixa

Instruccions de manteniment:
Les instruccions de manteniment contenen les actuacions preventives bàsiques i genèriques que
cal realitzar a l’edifici perquè conservi les seves prestacions inicials de seguretat, habitabilitat i
funcionalitat.
L’adaptació a l’edifici en concret de les instruccions de manteniment quedaran recollides en el Pla
de manteniment. Aquest formarà part del Llibre de l’edifici i incorporarà la corresponent
programació i concreció de les operacions preventives a executar, la seva periodicitat i els
subjectes que les han de realitzar, tot d’acord amb les disposicions legals aplicables i les
prescripcions dels tècnics redactors del mateix. Els propietaris i usuaris de l’edifici deuran portar a
terme el Pla de manteniment de l’edifici encarregant a un tècnic competent les operacions
programades pel seu manteniment.
Al llarg de la vida útil de l’edifici s’anirà recollint tota la documentació relativa a les operacions
efectuades pel seu manteniment així com totes les diferents intervencions realitzades, ja siguin de
reparació, reforma o rehabilitació. Tota aquesta documentació esmentada s’anirà consignant al
Llibre de l’Edifici.

A continuació es relacionen els diferents sistemes que composen l’edificació fent una relació de les seves
instruccions d’ús i manteniment específiques.

Estructura
I.- Instruccions d’ús:
El projecte no contempla cap actuació en l’estructura de l’edifici. De totes maneres cal que la propietat
segueixi les instruccions de ús i manteniment pertinents de l’estructura existent sobre al que no s’actua.
Condicions d’ús:
L’estructura pot resistir una càrrega limitada d’acord amb el seu ús previst en el projecte. Per no
alterar el seu comportament i les seves prestacions de seguretat cal que no es facin modificacions,
canvis d’ús i que es mantinguin les condicions previstes de càrrega i de protecció al foc per a les
quals s'ha construït l'edifici.
Aquesta prescripció inclou evitar, entre d’altres, la realització de regates o obertures de forats en
parets de càrrega o en altres elements estructurals, la sobreposició de paviments pesants sobre els
existents (augment de les càrregues permanents), la incorporació d’elements pesants (entre

d'altres: caixes fortes, jardineres, piscines, dipòsits i escultures), i la creació d’altells o l'obertura de
forats en sostres per intercomunicació entre plantes.

Intervencions durant la vida útil de l’edifici:
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de l’estructura, caldrà
el consentiment de la propietat o del seu representant, el projecte d'un tècnic competent, el
compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal.
Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia estructura
(recolzaments, juntes, drenatges, pintures, proteccions, etc.) i amb la finalitat de no alterar les
prestacions inicials s’utilitzaran productes d’iguals o similars característiques als originals.
Neteja:
En cas de desenvolupar treballs de neteja o protecció, s’analitzarà l’efecte que puguin tenir els
productes emprats sobre els elements estructurals afectats. En qualsevol cas, s’adoptaran les
instruccions d’ús i manteniment donades pel fabricant.
Incidències extraordinàries:
•
•

Els degoters de les cobertes, les fuites de la xarxa d'aigua o de la xarxa de desguàs s'han de
reparar immediatament. L'acció continuada de l'aigua pot lesionar l’estructura.
S'avisarà als responsables del manteniment de l’edifici si es detecten lesions (oxidacions,
despreniments, humitats, esquerdes, etc.) en els elements estructurals, en les seves
proteccions o en els components que suporta (envans, paviments, obertures, entre d'altres)
perquè prenguin les mesures oportunes.

II.- Instruccions de manteniment:
Els diferents components de l’estructura tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de
manteniment.
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:
•
•

Inspeccions tècniques de l’estructura.
Revisions i/o reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia
estructura (recolzaments, juntes, drenatges, pintures, proteccions, etc.).

Cobertes
I.- Instruccions d’ús:
El projecte no contempla cap a actuació ales cobertes. De totes maneres cal que la propietat segueixi
les instruccions de ús i manteniment pertinents per evitar danys en el paviment esportiu i altres elements
que si que estan inclosos en el present projecte.
Condicions d’ús:
Tipus de coberta i ús :
Coberta ondulada de fusta i zinc
Coberta invertida no transitable de graves
Coberta invertida no transitable de làmina autoprotegida

Situació:
Pista poliesportiva
Cossos baixos de serveis
Volum perímetre pista

Les cobertes s'utilitzaran exclusivament per a l'ús previst en el projecte, mantenint les prestacions de
seguretat i salubritat especifiques per a les quals s’ha construït l’edifici.
A les cobertes en general no està permesa la col·locació d’elements aliens que puguin representar
una alteració del seu sistema d’estanquitat vers l’aigua i del seu comportament tèrmic o acústic, o
una disminució de la seva seguretat enfront les caigudes.
Als terrats, les terrasses o balcons - tant comuns com privatius - no està permesa la formació de
coberts, emmagatzematge de materials, grans jardineres, mobles, etc., que puguin representar una
sobrecàrrega excessiva per a l’estructura. Les jardineres i torretes tindran per sota un espai de

ventilació que pugui facilitar la correcta evacuació de les aigües pluvials i evitar l’acumulació de
brutícia i d’humitats. No es premés l'abocament als desguassos de productes químics agressius com
olis, dissolvents, lleixius, benzines, etc.
Intervencions durant la vida útil de l’edifici:
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les cobertes, caldrà
el consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisió d'un tècnic competent, el
compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal.
Si a la coberta s'instal·len noves antenes, equips d'aire condicionat, tendals, tanques o, en general,
aparells que requereixen ser fixats, caldrà consultar a un tècnic competent per tal que la subjecció
no afecti al sistema d'impermeabilització, a les baranes o les xemeneies. Sí, a més a més, aquestes
noves instal·lacions necessiten un manteniment periòdic caldrà preveure, al seu voltant, els mitjans i
les proteccions adequades per tal de garantir la seguretat i d'evitar desperfectes durant les
operacions de manteniment.
Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia coberta (juntes,
proteccions, etc.), s’utilitzaran productes idèntics als existents o d’equivalents característiques que
no alterin les seves prestacions inicials.
Neteja:
Les cobertes s’han de mantenir netes i lliures d’herbes.
Incidències extraordinàries:
•

•

Si s'observen lesions (degoters i humitats) en els sostres sotacoberta caldrà avisar als
responsables del manteniment de l’edifici perquè prenguin ràpidament les mesures
oportunes. Els degoters afecten a curt termini a l’habitabilitat de la zona afectada i a mig
termini poden afectar a la seguretat de l’estructura.
Desprès de grans xàfecs, vendavals, pedregades i nevades, etc. caldrà:
Comprovar que les ventilacions de la coberta no quedin obstruïdes i estiguin en
bon estat.
Revisar i netejar la coberta i comprovar desguassos i morrions.
No llençar la neu de les cobertes al carrer.
Comprovar les fixacions dels elements ubicats a les cobertes (antena TV, tendals,
xemeneies, etc.) i l'estat dels elements singulars de la coberta (lluernes, claraboies,
entre d'altres).

II.- Instruccions de manteniment:
Els diferents components de les cobertes i els seus elements singulars (xemeneies, lluernes, badalots,
etc.) tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de manteniment.
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:
•
•
•

Inspeccions tècniques de la coberta.
Revisions de l’estat de conservació de la teulada o de la protecció de la
impermeabilització.
Revisions de l’estat de conservació dels punts singulars (juntes de dilatació, trobades amb
paraments verticals, buneres o canals, ràfecs, sobreexidors, ancoratges d'elements,
elements passants, obertures i accessos, careners, aiguafons o claraboies, entre d'altres).

Façanes
I.- Instruccions d’ús:
El projecte contempla dues actuacions molt puntuals a les façanes. De totes maneres cal que la propietat
segueixi les instruccions de ús i manteniment pertinents.
Condicions d’ús:
Les façanes s'utilitzaran exclusivament per a l'ús previst en el projecte, mantenint les prestacions de
seguretat i salubritat específiques per a les quals s’ha construït l’edifici. A aquest efecte les mitgeres i
els tancaments dels patis tindran la mateixa consideració.

A les façanes no està permès realitzar modificacions o col·locar elements aliens que puguin
representar l’alteració de la seva configuració arquitectònica, del seu sistema d’estanquitat vers
l’aigua, del seu comportament tèrmic o acústic, o una disminució de la seva seguretat enfront les
caigudes.
Així doncs no es poden efectuar noves obertures, ni col·locar elements aliens (tancaments de
terrasses i porxos, tendals, aparells d’aire condicionat, rètols o antenes, etc.) o substituir elements de
característiques diferents als originals (fusteries, reixes, tendals, etc.).
Les terrasses o balcons tindran les mateixes condicions d’ús que les cobertes. Les plantes s'han de
regar vigilant no crear regalims d'aigua que caiguin al carrer i evitant d’embrutar els revestiments
de la façana o bé malmetre els seus elements metàl·lics. No es pot estendre roba a les façanes
exteriors a no ser que hi hagi un lloc específic per fer-ho.
Intervencions durant la vida útil de l’edifici:
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les façanes, caldrà
el consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisió d'un tècnic competent, el
compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal.
Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia façana (juntes,
proteccions, etc.) o dels tancaments de vidre, s’utilitzaran productes idèntics als existents o de
característiques equivalents que no alterin les seves prestacions de seguretat i habitabilitat inicials.
Neteja:
Les fusteries, els bastiments i els vidres s'han de netejar amb aigua tèbia o amb productes específics,
excloent els abrasius. Es cas de desenvolupar altres treballs de neteja i/o protecció, s’analitzarà
l’efecte que puguin tenir els productes sobre els elements de la façana. En qualsevol cas sempre
s’adoptaran les instruccions d’ús i manteniment donades pel fabricant.
Incidències extraordinàries:
•

Els despreniments d'elements de la façana són un risc tant pels usuaris com pels vianants. És
responsabilitat de l’usuari que quan hi hagi símptomes de degradacions, bufats i/o
elements trencats a les façanes, avisar urgentment als responsables del manteniment de
l’edifici perquè es prenguin les mesures oportunes. En cas de perill imminent cal avisar al
Servei de Bombers.
•
Abans de grans xàfecs, vendavals, pedregades i/o nevades caldrà:
Tancar portes i finestres.
Plegar i desmuntar els tendals.
Treure de llocs exposats les torretes i altres objectes que puguin caure al buit.
Si s'escau, subjectar les persianes.
•
Desprès de grans xàfecs, vendavals, pedregades i/o nevades caldrà:
Inspeccionar i netejar les terrasses i comprovar desguassos i morrions.
Comprovar fixacions dels elements de les terrasses o balcons (torretes, tendals,
persianes, entre d'altres).
No llençar la neu de les terrasses o dels balcons al carrer.
II.- Instruccions de manteniment:
Els diferents components de les façanes tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de
manteniment.
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:
•
•
•

Inspeccions tècniques de les façanes.
Revisions de l’estat de conservació dels revestiments.
Revisions de l’estat de conservació dels punts singulars (juntes de dilatació, trobades amb
fonaments, forjats, pilars, cambres ventilades, fusteries, ampits, baranes, remats, ancoratges,
ràfecs o cornises, entre d’altres).

Zones interiors d’ús comú
I.- Instruccions d’ús:
Condicions d’ús:
A les zones interiors d’ús comú es desenvoluparan els usos definits en el projecte i en l’apartat
d’Introducció de les presents instruccions, mantenint les prestacions de funcionalitat, seguretat i
salubritat específiques per a les quals s’ha construït l’edifici.
A les zones d’ús comú no estan permeses les modificacions o la col·locació d’elements aliens que
puguin representar l’alteració del seu comportament tèrmic o acústic, de la seva seguretat en cas
d’incendis, o una disminució de la seva accessibilitat i seguretat d’utilització (caigudes, impactes,
enganxades, il·luminació inadequada, entre d’altres).
Les zones d’ús comú han d'estar netes, lliures d’objectes que puguin dificultar la correcte circulació
i evacuació de l’edifici i, llevat de les zones previstes per aquest fi, no han de fer-se servir com a
magatzems. Els magatzems, garatges, sales de màquines, cambres de comptadors o d’altres zones
d’accés restringit, s’han de mantenir nets i no pot haver-hi o emmagatzemar-hi cap element aliè.
Intervencions durant la vida útil de l’edifici:
En el cas d’ intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les zones comuns,
caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisió d'un tècnic competent,
el compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal.
Per a les substitucions de paviments, tancaments de vidre, lluminàries i els seus mecanismes, o
pintures de senyalització horitzontal, s’utilitzaran productes similars als existents que no alterin les
prestacions de seguretat i habitabilitat inicials.
Neteja:
Els elements de les zones d’ús comú (parets, sostres, paviments, fusteries, etc.) s'han de netejar
periòdicament per conservar el seu aspecte i assegurar les seves condicions de seguretat i
salubritat. Sempre es vigilarà que els productes de neteja que ofereix el mercat siguin especialment
indicats per al material que es vol netejar, tot seguint les instruccions donades pel seu fabricant.
Incidències extraordinàries:
•
•

Si s'observen humitats, fissures, oxidacions, despreniments o altres lesions que puguin afectar
a l’edifici o provocar situacions de risc s'haurà d'avisar als responsables del manteniment de
l’edifici perquè facin les mesures correctores oportunes.
En cas d’una emergència (incendi, inundació, explosions, accidents, etc.) cal mantenir la
calma i actuar en funció de les possibilitats personals i no efectuar accions que puguin
posar en perill la integritat física de propis i tercers, tot adoptant les mesures genèriques
que es donen a continuació i, si s’escau, els protocols recollits en el Pla d’emergència de
l’edifici:
Accions:
Si es detecta una emergència en la seva zona avisi al personal responsable de la
propietat de l’edifici i, si es possible, alerti a persones properes. En cas que ho
consideri necessari avisi al Servei de Bombers.
Si s'intenta sortir d'un lloc, s’ha de temptejar les portes amb la mà per veure si són
calentes. En cas afirmatiu no s'han d'obrir.
Si la sortida està bloquejada, s’ha de cobrir les escletxes de les portes amb roba
mullada, obrir les finestres i donar senyals de presència. Mai s’ha de saltar per la
finestra ni despenjar-se per les façanes.
Evacuació:
Si es troba en el lloc de l’emergència i aquesta ja ha sigut convenientment
avisada, no s’entretingui i abandoni la zona i, si s’escau, l’edifici tot seguint les
instruccions dels responsables de l’evacuació, les de megafonia o, en el seu
defecte, de la senyalització d’evacuació.
En el cas d’abandonar el seu lloc de treball desconnecti els equips, no s’entretingui
recollint efectes personals i eviti deixar objectes que puguin dificultar la correcta

-

evacuació. Si ha rebut una visita facis responsable de la mateixa fins que surti de
l’edifici.
No utilitzi mai els ascensors.
Si en el recorregut d’evacuació hi ha fum cal ajupir-se, caminar a quatre grapes,
retenir la respiració i tancar els ulls tant com es pugui.

II.- Instruccions de manteniment:
Els diferents components de les zones comuns tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla
de manteniment.
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:
•
•
•

Inspeccions tècniques dels acabats dels diferents paviments, revestiments i tancaments
interiors de les zones d’ús comú.
Les ferramentes de les portes, de les balconeres i de les finestres s'han de greixar
periòdicament perquè funcionin amb suavitat. Els canals i forats de recollida i sortida
d'aigua dels marcs de les finestres i de les balconeres s’han de netejar.
Les baranes i altres elements metàl·lics d'acer es sanejaran i repintaran quan presentin
signes d'oxidació.

Pista poliesportiva - Paviment esportiu
I.- Instruccions d’ús:
Condicions d’ús:
El paviment de la pista està destinat a un ús esportiu que caldrà realitzar amb el calçat adequat.
També es permet la utilització del paviment per a l’activitat de balls de saló.
No es farà un ús inadequat a sobre el paviment esportiu que en pugui deteriorar la superfície.
No es col·locaran element de mobiliari directament sobre el paviment esportiu.
Abans d’usar la pista poliesportiva els usuaris s’asseguraran de tenir el calçat sec i net de terra i
sorra. A tal efecte s’ha col·locat una estora a l’entrada de l’edifici.
Si la pista esportiva es vol utilitzar per altres activitats o s’hi vol col·locar mobiliari per realitzar un acte
r o un dinar/sopar, aquesta es protegirà amb un protector de vinil 100% tipus Bateco.

II.- Instruccions de manteniment:

Per conservar el bon acabat de la pista, és important mantenir i tenir cura de la pista d'una manera
correcta i eficaç des del primer dia.
NETEJA DIÀRIA
S'ha de passar l'aspiradora o una mopa humida cada vegada que es faci ús de la pista. Aquesta
neteja també es podrà realitzar amb màquines de neteja si les zones són molt grans.
Si el paviment està tacat, es podrà humitejar la mopa per treure la brutícia.
És important que les mopes estiguin ben escorregudes. Es podrà afegir una mica de Pacífic
Netejador Parquet rebaixat amb aigua temperada.
Si el paviment està molt brut, és convenient que es faci servir una màquina de neteja que "fregui" el
sòl i que aspiri bé l'aigua. Cal recollir bé tota l'aigua perquè no quedin restes que puguin penetrar
en les esquerdes i perjudicar la fusta. Convé barrejar una mica de Pacífic Netejador Parquet, que és
un netejador neutre, a l'aigua.

TREURE TAQUES
Per treure taques més difícils del paviment, s'utilitzarà una barreja més concentrada de Pacífic
Netejador Parquet, que està especialment indicat per treure les taques de goma de les sabates.
També es podrà utilitzar un Scotch-Brite per fregar lleugerament la taca. Per taques més difícils, es
pot, en l'últim cas, utilitzar una mica d'alcohol (màxim 50%) o toluè.
MANTENIMENT PERIODIC
Estabilitat: No incórrer en canvis bruscos de temperatures (temperatura ideal 15º - 20º), humitat
relativa al pavelló (ideal de 45% - 55%).
En els mesos de juliol i agost, airejar la sala per mitjà d'extracció d'aire o obrir portes al matí, per tal
de no acumular temperatures altes al pabe11ó.
Per allargar la durada de l’envernissat i conservar la seva caracter antilliscant, es pot aplicar
periòdicament el Pacífic Parquet Polish.
El Pacífic Parquet Polish, és antilliscant i compleix amb les normes existents (UNE 41958IN). S'aplica
amb una simple mapa o aplicador.
Quan les últimes capes de vernís comencen a gastar-se o quan s'ha arribat a desgastar la pintura
de les ratlles de la pista, ha arribat el moment per fer una restauració. Per a això, és indispensable
realitzar una profunda neteja de la pista, llevant tota mena de taques que hi pugui haver. Després
es passa una polidora amb un paper de vidre molt fina (gra 150-180), però prou gruixuda per "obrir"
la capa de vernís que tingui la pista. D'aquesta manera es treuen algunes ratllades i es "prepara" el
vernís perquè la nova capa tingui un adherència perfecte.
Tot i així, és important realitzar una prova d'adherència abans d'aplicar el vernís.
Si la pista ha estat tractada amb ceres o productes rics en greixos, cal polir el terra fins arribar a la
fusta. Aplicar 1 o 2 capes de Pacific Sport amb corró o aplicador. 2 capes donaran una millor
protecció i una major durada.
ALTRES DADES PER TENIR EN COMPTE
Per facilitar i allargar la durada del vernís, és important utilitzar màquines o raspalls amb pèl tou i
netejadors amb un PH màxim 8,5 - 9.
És important intentar evitar l’ús de sabates de sola negra. Alguns esports (com per exemple el
hoquei sobre patins) perjudiquen molt l’acabat de les pistes.
És aconsellable tenir una estora gran a l'entrada de les pistes, per evitar que entri brutícia i terra a
les pistes i allargar la vida del vernís.

Instal·lació de desguàs
El projecte no contempla cap actuació en Instal·lacions de desguàs. De totes maneres cal que la
propietat segueixi les instruccions de ús i manteniment pertinents.
I.- Instruccions d’ús:
Condicions d’ús:
La instal·lació de desguàs s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions de
salubritat i de funcionalitat específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació.
L’inodor no es pot utilitzar com a abocador d'escombraries on llençar elements (bosses, plàstics,
gomes, compreses, draps, fulles d'afaitar, bastonets, etc.) i líquids (greixos, olis, benzines, líquids
inflamables, etc.) que puguin generar obstruccions i desperfectes en els tubs de la xarxa de
desguàs.
En general per desobstruir inodors i desguassos, en general, no es poden utilitzar àcids o productes
que els perjudiquin ni objectes punxeguts que poden perforar-los.

Intervencions durant la vida útil de l’edifici:
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la xarxa de desguàs,
caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives
vigents, i l’execució d’una empresa especialitzada.
Si es modifica la instal·lació privativa interior, cal que es faci d’acord amb la normativa vigent i amb
una empresa especialitzada.
Neteja:
Els sifons dels aparells sanitaris o de les buneres sifòniques de les terrasses s’han de netejar i, per
evitar mals olors, comprovar que no hi manca aigua.
Incidències extraordinàries:
•

•
•

Si es detecten males olors (que no s’han pogut eliminar omplint d'aigua els sifons dels
aparells sanitaris o de les buneres de les terrasses), o pèrdues en la xarxa de desguàs
vertical i horitzontal, s'ha d'avisar als responsables del manteniment de l’edifici perquè
prenguin les mesures correctores adients. Les fuites de la xarxa de desguàs s'han de reparar
immediatament per operaris competents, ja que l'acció continuada de l'aigua pot
malmetre l'estructura, la fonamentació i/o modificar les condicions resistents del subsòl.
Quan s’observin obstruccions o una disminució apreciable del cabal d’evacuació es
revisaran els sifons i les vàlvules.
Les alteracions dels terrenys propis (plantació d’arbres, moviments de terres, entre d’altres)
i/o veïns (noves construccions, túnels i carreteres, entre d'altres) poden afectar els
escorrentius del terreny i per tant el sistema de desguàs.

II.- Instruccions de manteniment:
Els diferents components de xarxa de clavegueram tindran un manteniment periòdic d’acord amb
el Pla de manteniment.
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:
•
•
•

Revisió de la instal·lació.
Neteja d’arquetes.
Revisió i neteja d’elements especials: separadors de greix, separadors de fangs i/o pous i bombes
d’elevació

El manteniment de la instal·lació de desguàs fins als espais privatius (habitatge o local) correspon a la
propietat o a la comunitat de propietaris de l'edifici. El manteniment de la instal·lació i aparells situats dins
l’espai de l’habitatge o local correspon a l'usuari.

Instal·lació d'electricitat
I.- Instruccions d’ús:
Condicions d’ús:
La instal·lació d’electricitat s'utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint-se les prestacions
de seguretat i de funcionalitat específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació.
Pel correcte funcionament i manteniment de les condicions de seguretat de la instal·lació no es pot
consumir una potència elèctrica superior a la contractada. Caldrà doncs considerar la potència de
cada aparell instal·lat donada pel fabricant per no sobrepassar – de forma simultània - la potència
màxima admesa per la instal·lació.
Els armaris o cambres de comptadors d'electricitat no han de tenir cap element aliè a la instal·lació.
Aquests recintes estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de la companyia de
subministrament, a l'empresa que faci el manteniment i, en cas d'urgència, al responsable designat
per la propietat. En el cas de l’existència a l’edifici d’un Centre de Transformació de l'empresa de
subministrament, l’accés al local on estigui ubicat serà exclusiu del personal de la mateixa.

El quadre de dispositius de comandament i protecció de l’habitatge, local o zona es composa
bàsicament pels dispositius de comandament i protecció següents :
•
L'ICP (Interruptor de Control de Potència) és un dispositiu per controlar que la potència
realment demandada pel consumidor no sobrepassi la contractada.
•
L'IGA (Interruptor General Automàtic) es un mecanisme que permet el seu accionament
manual i que està dotat d’elements de protecció contra sobrecàrregues i curtcircuïts.
•
L'ID (Interruptor Diferencial) es un dispositiu destinat a la protecció contra contactes
indirectes de tots els circuits (protegeix contra les fuites accidentals de corrent):
Periòdicament s’ha de comprovar si l’interruptor diferencial desconnecta la instal·lació.
•
Cada circuit de la distribució interior té assignat un petit interruptor automàtic o interruptor
omnipolar magneto tèrmics que el protegeix contra els curt circuits i les sobrecàrregues.

Per a qualsevol manipulació de la instal·lació es desconnectarà el circuit corresponent.
Les males connexions originen sobre-escalfaments o espurnes que poden generar un incendi. La
desconnexió d'aparells s'ha de fer estirant de l'endoll, mai del cable.
Intervencions durant la vida útil de l’edifici:
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les instal·lacions
elèctriques comunes, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment
de les normatives vigents, les prescripcions de la companyia de subministrament i la seva execució
per part d’un instal·lador autoritzat.
A les cambres de bany, vestuaris, etc., s’han de respectar els volums de protecció normatius
respecte dutxes i banyeres i no instal·lar ni mecanismes ni d’altres aparells fixos que modifiquin les
distàncies mínimes de seguretat.
Neteja:
Per a la neteja de làmpades i lluminàries es desconnectarà l'interruptor magneto tèrmic del circuit
corresponent.
Incidències extraordinàries:
•
•

Si s'observen deficiències en la xarxa (mecanismes i/o registres desprotegits, làmpades foses
en zones d’ús comú, etc.) s'ha d'avisar als responsables de manteniment per tal de que es
facin urgentment les mesures oportunes.
Cal desconnectar immediatament la instal·lació elèctrica en cas de fuita d'aigua, gas o un
altre tipus de combustible.

II.- Instruccions de manteniment:
Els diferents components de xarxa d’electricitat tindran un manteniment periòdic d’acord amb el
Pla de manteniment.
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:
•
•

Revisió i neteja de cambres o armaris de comptadors.
Depenent de l’ús i de la potència instal·lada, s’haurà de revisar periòdicament la
instal·lació.

Si no és fa el manteniment o la instal·lació presenta deficiències importants, l'empresa
subministradora o la que desenvolupi les inspeccions de manteniment estan obligades a tallar el
subministrament per la perillositat potencial de la instal·lació.
Tots els aparells connectats s'han d'utilitzar i revisar periòdicament seguint les instruccions de
manteniment facilitades pels fabricants.

Instal·lació de protecció contra incendis
I.- Instruccions d’ús:
Condicions d’ús:
Les instal·lacions i aparells de protecció contra incendis s’utilitzaran exclusivament per a l'ús
projectat, mantenint les prestacions de seguretat específiques per a les quals s’ha dissenyat la
instal·lació.
Sistema o aparells
instal·lats:
BIES
Extintors de pols seca
Extintor de CO2
Detectors de fums optic
Barrera de fums

Situació:
Sala poliesportiva
Sala poliesportiva
Quadre de llums
Sala poliesportiva
Sala poliesportiva

No es pot modificar la situació dels elements de protecció d'incendis ni dificultar la seva
accessibilitat i visibilitat. En els espais d’evacuació no es col·locaran objectes que puguin
obstaculitzar la sortida.
En cas d’incendi – sempre que no posi en perill la seva integritat física i la de possibles tercers – es
pot utilitzar els mitjans manuals de protecció contra incendis que estiguin a l’abast depenent del
tipus d’edifici i l’ús previst . Aquests poden ser tant els d’alarma (polsadors d’alarma) com els
d’extinció (extintors i manegues). Tots els extintors porten les seves instruccions d’ús impreses.
Intervencions durant la vida útil de l’edifici:
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació de
protecció contra incendis, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el
compliment de les normatives vigents i la seva execució per part d’un instal·lador autoritzat.
Incidències extraordinàries:
•
•

Després d’haver utilitzat els mitjans d’extinció caldrà avisar a l’empresa de manteniment
perquè es facin les revisions corresponents als mitjans utilitzats i es restitueixin al seu correcte
estat.
En cas d’una emergència (incendi, inundació, explosions, accidents, etc.) cal mantenir la
calma i actuar en funció de les possibilitats personals i no efectuar accions que puguin
posar en perill la integritat física de propis i tercers, tot adoptant les mesures genèriques
donades en el punt 6 “Zones d’ús comú “ i, si s’escau, les dels protocols recollits en el Pla
d’emergència de l’edifici.

II.- Instruccions de manteniment:
Els diferents components de la instal·lació de protecció contra incendis tindran un manteniment
periòdic d’acord amb el Pla de manteniment.
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:
•

Revisió dels aparells o sistemes instal·lats.

En cas d'incendi, la manca de manteniment de les instal·lacions de protecció contra incendis
comportar tant la pèrdua de les garanties de l'assegurança així com la responsabilitat civil de la
propietat pels possibles danys personals i materials causats pel sinistre.
EXTINTORS - Cada extintor tindrà el següent manteniment:
•

Cada 3 mesos: Comprovació per part del personal titular de la instal·lació de l’equip, de
l’accessibilitat, correcte estat aparent de conservació, precintes, inscripcions, mànega, etc.
Comprovació de l’estat de càrrega (pes i pressió) de l’extintor i de l’estat de les parts mecàniques
(boca, vàlvules, mànega, etc.).

•
•

Cada 12 mesos: Verificació per part de personal instal·lador especialitzat, de l’estat de càrrega
(pes i pressió) de l’extintor, així com de l’estat de la mànega, boca o llança, vàlvules i parts
mecàniques.
Cada 5 anys: A partir de la data de timbratge de l’extintor (i per tres cops) es retimbrarà l’extintor
d’acord amb la ITC-MIE-AP.5 del Reglament d’aparells a pressió sobre extintors d’incendis (BOE
149, 23/06/1982).

BIES - Cada BIE tindrà el següent manteniment:
•

•

•

Cada 3 mesos: Comprovació per part del personal titular de la instal·lació de l’equip, de
l’accessibilitat i senyalització dels equips. Comprovació per inspecció de tots els components,
precedint a desenrotllar la mànega en tota la seva extensió i accionament de la boca cas de ser
de varies posicions. Comprovació, per lectura del manòmetre, de la pressió de servei. Neteja del
conjunt i engreixar els tancaments i frontisses de les portes de l’armari.
Cada 12 mesos: Desmuntatge per part de personal instal·lador autoritzat, de la mànega i assaig
d’aquesta en un lloc adequat. Comprovació del correcte funcionament de la boca en les seves
distintes posicions i del sistema de tancament. Comprovació de l’estanquitat dels racords i
mànegues i estat de les unions. Comprovació de la indicació del manòmetre amb altre referència
(patró) acoblat al racord de connexió de la mànega.
Cada 5 anys: La mànega ha de ser sotmesa a una pressió de prova de 15 kg/cm2.

DETECCIÓ I ALARMA - El sistema de detecció i alarma tindrà el següent manteniment:
•
•

Cada 3 mesos: Comprovació per part del titular de la instal·lació, del funcionament de les
instal·lacions (amb cada font de subministrament). Substitució de pilots, fusibles, etc. que siguin
defectuosos.
Cada 12 mesos: Verificació integral de la instal·lació per part de personal instal·lador autoritzat.
Neteja de l’equip de centrals i accessoris. Verificació d’unions enroscades o soldades. Neteja i
reglatge de relés. Regulació de tensions i intensitat . Verificació dels equips de transmissió
d’alarma. Prova final de la instal·lació amb cada font de subministrament elèctric.

LLUMS D’EMERGÈNCIA – Els llums d’emergència tindran el següent manteniment:
•
•

Cada 3 mesos: Activar els llums d’emergència per tal d’esgotar la bateria. Aquesta actuació
n’allarga molt la vida útil. Caldrà efectuar l’actuació a la nit per permetre que es tornin a
carregar les bateries abans de tornar a entrar en funcionament l’equipament.
Cada 3 anys: Revisió de les lluminàries i reposició dels llums per grups d'equips complets i àrees
d'il·luminació.

Barcelona, Març de 2017

JORDI CARRERAS GÜELL | ARQUITECTE

