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DD.2. IDENTIFICACIÓ I AGENTS DEL PROJECTE

DD. DADES GENERALS

L’obra se situa al carrer Empordà número 5 del municipi de Vilobí d’Onyar, província Girona.

DD.1. CONTINGUT DE L’ENCÀRREC

La referencia cadastral de l’immoble és el següent: 8575203DG7387N0001WT

ABAST DE LA INTERVENCIÓ:

Està construït en sol urbà i el seu ús principal és Sanitat, benèfic

L’objecte del projecte és la redacció del projecte bàsic i d’execució de la reforma de la planta baixa
d’un edifici existent per a ubicar-hi un Centre de Dia per a 25 persones. L’edifici és de dues plantes
i actualment té dos usos, el d’oficines i el de casal per a la gent gran. Es situaran els nous espais
en la totalitat de la planta baixa, essent 301,19m2 de superfície construïda.
El projecte respon a la necessitat per part de l’ajuntament de Vilobí d’Onyar de disposar d’un centre
per atendre amb serveis diürns i donar serveis a la gent gran del municipi.

ABAST DE LA DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:
Redacció del projecte bàsic i d’execució, pel compliment de la normativa i obtenir-ne els permisos
de les administracions públiques pertinents.
En el plec de prescripcions tècniques, es recull l’abast, descripcions genèriques, requisits,
prestacions i especificacions tècniques relatives a l’execució dels documents.
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FITXA 01 Agents del projecte
Projecte:
Títol del projecte:

Centre de dia a Vilobí d’Onyar

Emplaçament:

Carrer Empordà 5, 17185 Vilobí d’Onyar (Girona)

Clau:

1815

Redactors:
Empresa

ALBERT VITALLER arquitectura, SLP

NIF

B64687882

Arquitectes

Albert Vitaller i Santiró

Col·legiat

26929-8

Eulàlia Isern Meix

Col·legiada

49465-8

arquitectura@vitaller.com

Telèfon

934914575

Adreça

Travessera de les Corts

Núm.

230 ent 2

Municipi

Barcelona

Codi Postal

08014

Empresa

Ajuntament de Vilobí d’Onyar

CIF

P1724800F

Adreça

Travessia Casa de la Vila

Núm.

1

Municipi

Vilobí d’Onyar

Codi Postal

17185

Promotor:

Albert Vitaller i Santiró

Eulàlia Isern Meix

Arquitecte

Arquitecta
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DD.3. DADES GENERALS COMPLEMENTÀRIES DEL PROJECTE
Fitxa 04 Resum de característiques econòmiques

Superfícies totals
Superfície parcel·la ocupada
Superfície parcel·la sense ocupar
Superfície parcel·la total

Projecte:

PEM Pressupost d’execució

Títol del projecte:

Centre de dia a Vilobí d’Onyar

Emplaçament:

C. Empordà, 5, 17185 Vilobí d’Onyar (Girona)

Clau:

1815

301,20 m2
0,00 m2
456,00 m2

Superfície construïda obra nova
Superfície construïda obra reforma
Superfície urbanitzada

99,84 m2

Obra reforma

Obra nova

0,00 m2
301,19 m2

Total

Treballs previs i replanteig general

0,00 €

0,0%

7.812,96 €

5,2%

7.812,96 €

5,2%

Sustentació de l'edifici i adequació del terreny

0,00 €

0,0%

121,85 €

0,1%

121,85 €

0,1%

Sistema estructural

0,00 €

0,0%

10.038,19 €

6,7%

10.038,19 €

6,7%

Sistemes d'envolvent i d'acabats exteriors

0,00 €

0,0%

10.858,03 €

7,2%

10.858,03 €

7,2%

Sistemes de compartimentació i d'acabats interiors

0,00 €

0,0%

47.545,41 €

31,5%

47.545,41 €

31,5%

Sistemes de condicionament, instal·lacions i servei

0,00 €

0,0%

56.769,72 €

37,7%

56.769,72 €

37,7%

Equipament

0,00 €

0,0%

4.698,56 €

3,1%

4.698,56 €

3,1%

Urbanització

0,00 €

0,0%

6.108,75 €

4,1%

6.108,75 €

4,1%

Gestió de residus

0,00 €

0,0%

4.659,89 €

3,1%

4.659,89 €

3,1%

Seguretat i Salut

0,00 €

0,0%

2.155,31 €

1,4%

2.155,31 €

1,4%

PEM Pressupost d’execució material

0,00 €

0,0% 150.768,67 € 100,0%

150.768,67 €

100%

PEM Pressupost d’execució material
150.768,67 €

PEM Pressupost d'execució material total
13% Despeses generals

19.599,93 €

6% Benefici industrial

9.046,12 €
179.414,72 €

PEM Pressupost d'execució material total
Pressupost de C ontrol de Qualitat

1.794,14 €

Total

181.208,86 €
38.053,86 €

21 % IVA

219.262,72 €

PEC Pressupost d’execució per contracta

Repercussions PEM
PEM / superfície obra nova
PEM / superfície obra reforma

€/
m2
€/
500,58
m2
0,00

Repercussions PEC
PEC / superfície obra nova

0,00

€/
m2
€/

PEC / superfície obra reforma

727,99 €
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MD. MEMÒRIA DESCRIPTIVA
MD.1. OBJECTE DEL PROJECTE
Es tracta de la reforma de la planta baixa d’un edifici existent per a ubicar-hi una unitat de
convivència per a 25 persones. L’edifici és de dues plantes i actualment té dos usos, el d’oficines i
el de casal per a la gent gran. Es situaran els nous espais en la totalitat de la planta baixa, essent
301,19m2 de superfície construïda.
Atenent a aquests principis anteriorment descrits, les Claus a tenir en compte a l’hora de dissenyar
l’equipament seguint el Model d’atenció centrada en la persona son:
1. Ubicació del centre al propi entorn comunitari de les persones i, preferiblement, amb
espais oberts (jardins, patis o paisatges naturals). Amb això es garanteix la continuïtat de
la vida anterior, el manteniment de les relacions socials i la facilitat per a interaccions noves.
2. El paisatge exterior es considera un element terapèutic. Ha d’haver-hi visibilitat de
l’exterior des dels màxims punts possibles del centre i organitzar el jardí en diferents espais
que ofereixin diverses possibilitats i activitats: senders per a passejar amb varietat de flora,
combinació d’ombra i espais assolellats, sons d’aigua, etc.
3. Tenir cura en el disseny algunes característiques arquitectòniques importants:
accessibilitat integral i amigable a les rampes, portes, terres, sostres, etc.; creació de
“grans espais petits i petits espais grans”; concebre els passadissos com habitacions; tenir
cura de la il·luminació, diversificant les fonts de llum; personalització dels espais.
4. Estimular amb els dissenys la interacció social, amb espais oberts i corredors que
afavoreixin la trobada i l’intercanvi, combinats amb racons discrets des d’on es pugui
observar la vida quotidiana i les entrades i sortides de visites; previsió de llocs per rebre a
la família, amistats, etc. I disposar d’espais per activitats socioculturals.
5. Promoció de la independència: disseny que animin i propiciïn les passejades, espais
per a l’exercici físic i la rehabilitació i disposició d’elements tecnològics i serveis de suport.
6. Estimulació dels sentits: minimitzar el risc de l’existència de sorolls desagradables i
preveure sistemes de supressió de males olors, aprofitar la llum natural però controlant els
enlluernaments.
7. Creació d’ambients afectius: dissenyar espais interiors i exteriors per a visites infantils,
col·locació de plantes; estimular l’emotivitat positiva en la decoració d’interiors i tenir cura
que, a la selecció d’elements decoratius s’incloguin els que afavoreixen la reminiscència i la
revisió vital d’esdeveniments positius.

8. Les interaccions amb el personal i les famílies: espais per interactuar amb el personal
d’atenció directa i la resta de l’equip per a conèixer-se , intercanviar impressions i participar
als plans d’atenció i desenvolupament de la vida quotidiana; tenir cura de que els despatxos
i oficines administratives siguin accessibles i “amigables”, igual que els elements tecnològics
que afavoreixen l’autonomia i la independència.
9. Tenir cura amb els dissenys específics per a l’atenció de persones amb demència
des de l’axioma de que “només coneixen allò que poden veure”: dissenyar espais apropiats
per a facilitar i permetre deambular tan dins de la unitat com fora d’ella; la utilització de
la cuina en la seva doble funció de participació de l’elaboració de menjar (encara que només
sigui visual) i com a espai on es poden desenvolupar activitats terapèutiques quotidianes
amb sentit; utilització del mobiliari, objectes i estris amb funció terapèutica.
10. L'organització del programa, serà clara i facilitarà relacions senzilles i si cal
especifiques entre els diferents serveis. Al mateix temps generarà espais comuns per
potenciar la interrelació personal i la convivència entre els usuaris.
11. Es recomanable evitar espais massa continus o complexos. Una estructura ordenada
de les circulacions amb una disposició adequada de les comunicacions facilitarà la mobilitat
de l'usuari i el treball del personal de la residència. L'edifici ha de buscar un disseny que
afavoreixi la feina i permeti un ús racional del recursos humans, amb espai confortables i
relaxants.
12. Els criteris de disseny de l’edifici han de tenir present el principi d'economia, que
permeti optimitzar les superfícies, amb elecció de materials adients a l'ús. Materials de
construcció i acabats resistents a l'ús amb compliment de les exigències de la normativa
vigent.
13. La solució constructiva proposada ha de garantir una qualitat òptima, adient per
un l'equipament d'aquestes característiques i garantir amb un manteniment senzill una
bona vida útil, minimitzant l'ús de recursos materials i energètics.
14. La proposta arquitectònica, es farà amb criteris d'eficiència, s'aplicaran aquest
criteris tant a les solucions constructives com a les instal·lacions. S'evitarà solucions amb
tecnologies complexes i es potenciarà l'aprofitament dels mitjans naturals de control
ambiental com a fonament de disseny. La disposició de l'edifici ha de buscar afavorir la
ventilació i il·luminació natural dels espais. Caldrà incorporar mecanismes i elements de
protecció solar per les orientacions Sud i Oest.
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2.3 ESTAT ACTUAL

MD.2. ANTECEDENTS
2.1 REQUISITS NORMATIUS:
El projecte s’adequa al marc legal d’aplicació:
Aquest projecte s’ha redactat tal com s’estableix al Decret 205/2015 del Departament de Benestar
i Família (DOCG 25/09/2015) “Règim d'autorització administrativa i de comunicació prèvia dels
serveis socials i del Registre d'Entitats, Serveis i Establiments Socials”.
Normativa tècnica general aplicable als projectes d'edificació d’acord al CTE.
El projecte es dissenyarà seguint criteris d’ecodisseny tal com dicta la norma UNE-EN ISO 14006.

Tal i com s’ha comentat en el punt anterior, l’edifici està actualment en ús.
La geometria de la planta és rectangular, i es distribueix en planta baixa i planta primera,
cadascuna de 289,54m2 de superfície construïda. La orientació del costat més llarg és est-oest,
essent la façana principal la d’est.
Hi ha dos accessos principals que donen entrada als dos usos diferents de l’edifici. La entrada a la
zona d’oficines es produeix per una plataforma de 28 cm, i la entrada a la zona de llar d’avis té
accés per una rampa que salva el desnivell.
Ja que l’edifici se situa enretirat, crea un espai a la part davantera on actualment hi ha situat
mobiliari públic i arbrat.
Dues escales connecten la planta baixa amb la planta primera.
Plànol d’estat actual i àmbit d’actuació:

2.2 CONDICIONS DE L’EMPLAÇAMENT I DE L’ENTORN FÍSIC
Dades de l’entorn:
Vilobí d’Onyar és un municipi situat a la comarca de la Selva que forma part de l’àrea urbana de
Girona a 148m sobre el nivell del mar. Té una superfície de 32,84km2 i una població de poc més
de 3.000 habitants. Es troba situat al nord-est de la depressió prelitoral, a la conca del riu Onyar
que travessa el terme. Els boscos de la zona són d’alzines, pins i sureres. L’Aeroport Internacional
Girona Costa Brava es troba dins del terme municipal.
Pel que fa al clima, es podria classificar com a càlid i temperat. La temperatura mitjana mínima
durant el mes de gener és de 4,4ºC i la temperatura mitjana del mes de juliol és de 23,4ºC. La
precipitació mitjana anual és de 764mm, sent el mes de juliol quan plou menys i el mes d’octubre
quan hi ha més precipitació.
Dades del solar:
El Centre de Dia es situarà a la planta baixa d’un edifici existent. L’edifici es troba situat al sudoest del municipi, al carrer Empordà que creua el municipi transversalment, connectant-se cap al
sud amb la carretera que uneix Vilobí amb Vallcanera.
L’entorn és majoritàriament residencial amb edificis amb alçades no superiors a les 3 plantes, i
tipologies d’habitatges plurifamiliars i unifamiliars indistintament.
L’edifici es situa al carrer Empordà, 5, a la cruïlla amb el carrer Bernat Boades. L’edificació no es
situa al límit de la parcel·la sinó que la façana principal està enretirada.
L’edifici té una coberta a dues aigües de teula àrab.
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2.4 PREEXISTÈNCIES EN INTERVENCIONS EN EDIFICIS EXISTENTS
L’edifici objecte del projecte es va construir a l’any 1970 com a ús de dispensari, des de llavors
amb la informació de la que disposem, sabem que la construcció ha patit com a mínim una
reforma.

Plànol final d’obra:
S’ha construït tota la parcel·la a excepció del retranqueig que ja existeix de façana.
Es construeix una segona escala de majors dimensions per accedir a planta primera i s’instal·la
un nou ascensor.

Aquesta reforma va ser al 1992, el dispensari encara no es disposava en tota la parcel·la, en
aquesta obra és va realitzar una ampliació de l’edifici omplint tota la superfície que ocupa
actualment

Plànol abans de l’obra:
S’observa l’actual accés a la zona d’oficines i el pati traser.
En planta segona l’edifici ocupa la mateixa superfície del solar i manté la geometria.
Era existent l’escala de menor dimensions i no es disposa d’ascensor

Albert Vitaller i Santiró
Arquitecte

Eulàlia Isern Meix
Arquitecta

ALBERT VITALLER arquitectura, SLPU

Espai per al segell del visat telemàtic
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MD.3. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
3.1 DESCRIPCIÓ GENERAL DEL PROJECTE EN RELACIÓ A L’ENTORN I DELS ESPAIS
EXTERIORS ADSCRITS.
Configuració general i implantació del projecte en relació a l’entorn.
Es parteix de la planta baixa de l’edifici actualment en ús. Aquesta és de planta rectangular
orientada en est-oest pels seus costats més llargs, essent la façana està la principal del carrer
Empordà.
L’accés a l’edifici es realitza a través de dos esglaons o bé d’una rampa. L’edifici està enretirat
respecte el límit de la parcel·la, i el projecte proposa la construcció d’una reixa perimetral que
tanqui l’espai exterior per tal de fer-hi un pati d’ús exclusiu per als usuaris.

3.2 DESCRIPCIÓ GENERAL DE L’EDIFICI
Configuració general de l’edifici
S’accedeix per l’entrada principal que dóna al Carrer d’Empordà. La planta baixa disposa d’una
primera zona de recepció on l’usuari pot pujar a planta primera al casal d’avis, o accedir en planta
baixa al centre de dia.
El primer, a l’esquerra, trobem els espais de caràcter públics, son els que no depenen estrictament
del centre de dia i poden en ocasions ser utilitzats per usuaris externs.
A l’altra banda del vestíbul d’entrada es situen les sales de convivència amb la sala d’estar i el
menjador situats en façana per tal de disposar de llum natural i ventilació. La sala d’estar es pot
diferenciar en 3 ambients diferents per tal d’adaptar-se a les diferents necessitats dels usuaris.
Alhora el menjador disposa d’una petita cuina.
Relacionat amb aquestes sales de la unitat de convivència trobem 1 bugaderia, 1 sala de neteja,
1 despatx de direcció i 1 sala de fisioteràpia.

Espai per al segell del visat telemàtic

3.3 DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICI. PROGRAMA FUNCIONAL I USOS PREVISTOS
Configuració general
Tal i com s’ha comentat anteriorment, entrant a l’esquerra, trobem els espais de caràcter públics,
als extrems i amb il·luminació natural, una sala de perruqueria/podòleg i una sala de
reunions/visita amb sofàs i una taula de suport. Entre mig d’aquestes sales trobem el magatzem.
S’utilitza un espai que actualment està buit per col·locar-hi el bany de personal. Des d’aquest espai
es on es fa la comunicació amb la planta primera, podent accedir-hi des de l’escala principal o bé
l’ascensor.

Una porta corredissa de vidre dona accés al centre de dia, com a primer espai trobem una sala de
taquilles per a guardar les pertinences dels usuaris que passaran el dia. La següent sala és el
despatx de direcció amb porta i mampara de vidre per poder tenir control del que succeeix a
l’exterior.
A l’espai central trobem la zona de bugaderia dissenyat com a espai terapèutic per a que els usuaris
puguin participar en aquesta tasca. Com a espais en façana i amb grans obertures a l’exterior
trobem la sala de fisioteràpia amb finestrals fins a terra, la sala disposa de portes corredisses per
a poder separar la sala i donar un ús independent o per a obrir i integrar l’espai a la sala d’estar.
La zona d’estar es dissenya també cara a l’exterior i conta amb un espai de sofàs i una previsió
per a televisió i llar de foc. Per últim i també en façana trobem el menjador i la cuina terapèutica
amb barra de suport per cuina i taulell regulable en alçada, aquest pot disposar-se a l’alçada d’una
cadira de rodes si és necessari.

Com a espais complementaris es disposa de dos banys terapèutics amb dutxa, sala de neteja, i
sala de calderes.

Per últim i com a complement important i terapèutic, s’integra l’espai que produïa el retranqueig
de l’edifici com a jardí privat, Aquest disposarà de zona verda i bancs exteriors. Es proposa com
a millora una pèrgola per generar ombra, jardineres i un hort urbà per poder crear activitats
d’exterior.
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Programa funcional
Comentada la configuració general de l’edifici, a continuació es mostra el plànol de distribució
amb les superfícies de les diferents sales. La superfície útil total del projecte és de 222,62m²,
mentre que la superfície construïda de l’àmbit d’actuació és de 301,19m², la superfície
d’urbanització de 99,84m², i el total de l’actuació és de 401,03m².

CODI

SALA

SUPERFÍCIE

1

Accés

33,65 m²

2

Vestuari

3,40 m²"

3

Vestuari

3,40 m²"

4

Perruqueria/Podòleg

14,78 m²

5

Infermeria/Fissió

13,51 m²

6

Sala d'instal·lacions

3,33 m²

7

Sala de taquilles

3,32 m²

8

Despatx de direcció

7,45 m²

9

Sala Reunions/ Visites

17,03 m²

10

Sala d'estar

41,26 m²

11

Menjador

23,83 m²

12

Sala de fisioteràpia

27,22 m²

13

Cuina

8,33 m²

14

Neteja

4,56 m²

15.1

Bany adaptat

3,94 m²

15.2

Bany adaptat

3,94 m²

El present projecte respon al Decret 205/2015 del Departament de benestar social i família
complint en els requisits necessaris que es mencionen en quant a un centre de dia.

Total sup. útil

222,62 m²

A continuació s’adjunten els plànols justificatius de compliment

Total sup. construïda

301,19 m²

Espai per al segell del visat telemàtic

Compliment de la normativa
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El mateix Decret 205/2015 també especifica la ventilació mínima per als espais de convivència.
Aquests han de ser com a mínim 1/8 part de la superfície útil i han d’estar situades entre 0.8 i
1.90m d’alçada respecte al paviment. El projecte compleix aquestes mides amb alça ja que disposa
de tres finestrals als quals se’ls hi amplia la superfície d’obertura.

3.4 DESCRIPCIÓ BÀSICA DE LES SOLUCIONS ADOPTADES EN ELS SISTEMES
CONSTRUCTIUS.
Treballs previs i replanteig general
Treballs previs
Enderrocs
Per a la reforma del nou centre de dia és necessari procedir a l’enderroc per mitjans mecànics i
posterior transport de les runes i altres elements desmuntats a l’abocador autoritzat del següents
elements:


Desmuntatge de la fusteria interior (portes, finestres i armaris)



Desmuntatge de les instal·lacions vistes i de les encastades al cel ras que estiguin en desús.



Enderroc de rajoles de paret.



Arrencat del paviment divers: ceràmic, hidràulic terratzo...



Enderroc de part de la façana.



Enderroc d’una de les escales d’accés a la planta primera



Desmuntatge del bany existent

Aquests enderrocs produiran com a residus els materials convencionals en aquest tipus
d’edificacions i elements: formigó, ferro, materials plàstics...
Afectacions a edificis veïns, serveis i altres elements
Els espais a reformar estan actualment en ús, primer de tot s’haurà de procedir al desallotjament
i buidat. És per això que abans de començar la obra s’haurà de treure tot el que hi ha dins.
Construccions i instal·lacions temporals
Caldrà fer una construcció temporal d’envans de cartró-guix per a evitar la pujada de pols a la
primera planta, que no és objecte de l’obra..
Sistema estructural
Segons plànols i visita a l’edifici, l’estructura és de bigues de formigó i revoltó ceràmic.
En el projecte s’enderroca una escala , per lo que s’ha de procedir a la nova creació de forjat.
Veure plànols i memòries d’estructures.
Espai per al segell del visat telemàtic
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Envolvent i acabats exteriors
Façanes
La façana és de doble fulla de maó, es desconeix si les dues fulles estan entrelligades, en el
projecte s’enderroca part de la façana per fer unes obertures més amplies.

Cobertes
La coberta existent és a dues aigües, aquesta no es modifica en projecte.

Compartimentació i acabats interiors
Elements de compartimentació i d’acabats interiors
Divisions verticals
Es proposen divisions interiors amb envans de muntatge en sec, excepte en casos puntuals que
per la seva característica resistent s’hauran d’executar amb obra de fàbrica de ceràmica, per
exemple els patis d’instal·lacions per tal de garantir les exigències d’estabilitat i aïllament acústic.


El sistema utilitzat serà amb plaques de cartró guix en ambdós costats i en la totalitat de
la seva alçada, amb muntants de perfilaria d’acer galvanitzat I aïllament de llana mineral
interior. En funció de les necessitats, s’utilitzaran uns perfils interiors de 70mm o 48mm
amb l’aïllant corresponent.
Els sistemes d’extradossats també aniran amb el mateix sistema de plaques de cartró guix
i muntants de perfilaria d’acer galvanitzat.



Destacats: Construcció en sec que implica un menor consum
d’energia. Tot el sistema és mecanitzat i prefabricat el que suposa una
menor manipulació en obra. Millora de l’aïllament tèrmic i acústic. Les
plaques de guix laminat disposen de la màxima qualificació A + de
qualitat ambiental interior d'edificis.


Les divisions de sectors d’incendis, o sales d’instal·lacions seran
amb maó perforat o foradat col·locat a trencajunts amb morter
mix e:15cm.

Fusteries interiors
 La fusteria interior serà de portes de fusta amb bastiment perimetral de fusta dura de
27x3mm i ànima d’aglomerat alleugerit i 2 cares de tauler MDF hidròfug de 2mm revestit
de laminat de melamina.

Espai per al segell del visat telemàtic

Destacats: Resistència extrema a cops i humitat. Material imputrescible. El
segell PEFC ™ informa que la fusta i les matèries primeres utilitzades en la
fabricació dels productes provenen de boscos gestionats de manera
sostenible. El segell FSC © informa que la fusta utilitzada en la fabricació
de taulers prové de boscos gestionats de manera sostenible.


Les portes tallafocs seran de fulla d’acer i bastiment preformat d’acer inoxidable AISI 316L
nàutic de 2mm de gruix cobert amb llana de roca i amb perfil per soldar a premarc.

Revestiments verticals
 En recintes humits com banys, es col·locarà una rajola ceràmica rectificada i colorejada en
massa model Spectrum White d’Apavisa o equivalent de 30x60cm. Acabat color blanc polit
G-1456 col·locat de terra fins a cel ras.
 Gran part del centre es pintarà amb pintura plàstica, una mà de fons i dues d’acabat. En el
gimnàs, en funció de la sala, es combinarà entre acabat mat i acabat setinat.
Destacats: CERTIFICAT ECOLOGIC EUROPEU ES-CAT/007/005. No
conté metalls pesats, substàncies tòxiques carcinògenes, residus tòxics
o perillosos i ni compostos orgànics volàtils.

Paviments
El paviment en els banys i vestidors serà vinílic homogeni en rotlle tipus Aquarius d’Altro o
equivalent e:2mm
Destacats: Qualificació A+ en la Guia Verda d’Especificació Global del
mètode d’avaluació mediambiental BRE.

El paviment de la resta del projecte serà vinílic tipus Aquarius de la casa
Altro

Cel rasos
L’estructura de tots els cel-rasos anirà penjada amb varetes auto-roscants a l’estructura superior
i haurà d’estar enriostada en el sentit transversal i longitudinal. En tot cas s’hauran de seguir les
prescripcions del fabricant. Totes les instal·lacions pesades no recolzaran en cap cas sobre els
cel-rasos i hauran d’anar penjades directament del sostre amb barres auto-roscants a
l’estructura superior.
Hi hauran 3 tipus de cel ras:
Cel ras continu de cartró guix per a les faixes perimetrals dels cel ras registrables.
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Destacats: Construcció en sec que implica un menor consum d’energia.
Tot el sistema és mecanitzat i prefabricat el que suposa una menor
manipulació en obra. Les plaques de guix laminat disposen de la
màxima qualificació A + de qualitat ambiental interior d'edificis.
Cel ras registrable de plaques metàl·liques de 30x150cm sobre perfilaria de cantell recta 24mm.
Acabat microperforat tipus 24/600 post pintat amb una aplicació electrostàtica de pintura en pols
de poliestirè polimeritzat.



Pavimentació del pati interior, amb el mateix paviment que la urbanització que el pati del
davant: col·locació de nou paviment sobre paviment existent. Mida de lloseta de terratzo
abuixardat 40x40 color a Definir per DF. Classe 3. (48,03m2)



Xemeneia elèctrica amb una potència de calefacció de 1.000 i 2.000 W, un consum en mode
decoratiu del foc per hora de 75 W i termòstat electrònic, pot usar-se sense encendre la
part de calefacció. Incorpora fil de resistència de 60 x 20 x 43 cm (ample x alt x fons).
Integrada a moble.



Substitució de les fusteries existents del pati traser per unes d’alumini de fulla oculta amb
trencament de pont tèrmic. Un total de quatre finestres i dues balconeres.

Destacats: El perforat millora l’absorció acústica (entre aw= 0,65 i aw= 0,95) i evita la
deposició de pols. El color blanc fa reflector de llum, modular i gran resistència.
Cel ras registrable de llana de roca de 60x60cm i e:20mm sobre perfilaria de cantell recta 24mm
d’acer lacada blanca. Acabat amb vel pintat blanc, llis i mat.
Destacats: El color blanc fa reflector de llum, modular, netejable i gran
resistència.



.
Lluminàries penjades a paret tipus Maui g2 direct de la casa Lamp o similar.

Millores
A més a més de les actuacions previstes, es proposen unes millores no incloses en el pressupost
del projecte però sí pressupostades, que si es considera oportú, l’ajuntament pot tenir en compte
per la redacció del plec de clàusules per a la licitació de les obres.
Aquestes millores consisteixen en:


3 Bancades d’hort urbà de fusta de mides 2x0,8m i alçada 0,8m.De fusta de pí tractada per
a exterior, recobert a l’interior amb tela geotèxtil.



2 Jardineres de mides 160x40cm h=80cm de xapa metàl·lica plegada.



Arrencada de la morera existent malalta de fongs i plantada d’una nova morera jove,
d’acord amb mides com existents.



Pèrgola de fusta exterior formada per llistons de fusta de pi asserrada tractada per exterior,
mida de pilars i bigues de 0,15x0,15m subjectats amb esquadres d’acer reforçades. Fixat
a terra mitjançant suports d’acer galvanitzat que eleven la fusta de terra fixats
mecànicament. Inclou guies d'acer lacat i lona de tela.



Il·luminació del pati interior, consistent amb 4 llums aplics a paret tipus tortuga, amb
accionament des del despatx de coordinació del centre.

Espai per al segell del visat telemàtic
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MD.4. REQUISITS A COMPLIMENTAR PER LES CARACTERÍSTIQUES DE L’EDIFICI

SUA4
SUA5

4.0 RELACIÓ DE REQUISITS A COMPLIMENTAR

SUA6

Albert Vitaller i Santiró col·legiat nº 26929-8 i Eulàlia Isern Meix col·legiada nº 49465-8 com a
redactors del projecte del centre de dia de Vilobí d’Onyar.

SUA7

DECLAREN

SUA8

que aquest projecte executiu ha estat redactat segons les prestacions de l’edifici per requisits
bàsics i en relació amb les exigències bàsiques del CTE. La justificació es realitzarà per les solucions
adoptades conforme a l’indicat en el CTE, també es justificaran les prestacions de l’edifici que
millorin els nivells exigits en el CTE, seguint criteris d’ecodisseny.

DB-SU 4.1

Utilització: Condicions funcionals relatives a l’ús de l’edifici.
Requisits i prestacions de les solucions adoptades.
Veure justificació

DB-SUA 4.2
SUA9
DB-SE 4.3
DB-SI 4.4

Accessibilitat. Requisits i prestacions de l’edifici
Accessibilitat
Veure justificació
Seguretat Estructural. Requisits
Veure memòria d’estructures

SI1
SI2
SI3
SI4
SI5
SI6

DB-SUA 4.5
SUA1
SUA2
SUA3

Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi
Propagació interior
Veure annex justificació CTE DB-SI
Propagació exterior
Veure annex justificació CTE DB-SI
Evacuació
Veure annex justificació CTE DB-SI
Detecció, control i extinció de l’incendi
Veure annex justificació CTE DB-SI
Intervenció dels bombers
Veure annex justificació CTE DB-SI
Resistència al foc de l’estructura
Veure memòria d’estructures
Seguretat d’utilització i accessibilitat. Requisits i prestacions de
l’edifici.
Seguretat davant al risc de caigudes
Veure justificació
Seguretat davant al risc d’impacte o d’atrapament
Veure justificació
Seguretat davant al risc d’empresonament
Veure justificació

Espai per al segell del visat telemàtic

Seguretat davant al risc causat per la il·luminació inadequada
Veure memòria d’instal·lacions
Seguretat davant al risc causat per situacions amb alta ocupació
No li és d’aplicació
Seguretat davant al risc d’ofegament
No li és d’aplicació
Seguretat davant al risc causat per vehicles en moviment
Al tractar-se d’una reforma interior no li és d’aplicació
Seguretat davant al risc relacionat amb l’acció del raig
Al tractar-se d’una reforma interior no li és d’aplicació

DB-HS 4.6

Exigències bàsiques de salubritat
Veure annex justificació CTE DB-HS

DB-HR 4.7

Exigències bàsiques de protecció enfront el soroll
Al tractar-se d’una reforma interior d’un edifici existent no li és
d’aplicació

DB-HE 4.8

Exigències bàsiques d’estalvi d’energia
Veure annex justificació CTE DB-HE

4.9

Ecoeficiència. Requisits
Al tractar-se d’una reforma interior no li és d’aplicació

4.10

Altres requisits I prestacions del projecte
Criteris d’ecodisseny
Veure justificació

Albert Vitaller i Santiró

Eulàlia Isern Meix

Arquitecte

Arquitecta

ALBERT VITALLER arquitectura, SLPU

02 de maig de 2019
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4.1 UTILITZACIÓ: CONDICIONS FUNCIONALS RELATIVES A L’ÚS DE L’EDIFICI
Objecte

S’ha complert amb totes les exigències funcionals requerides per a un centre d’aquest tipus,
seguint les instruccions i programa funcional facilitades per l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar.
L’ús que contempla l’edifici de reforma és Sanitari, benèfic.

4.2 ACCESSIBILITAT (SUA)
Objecte
Es complirà amb l’accessibilitat complint amb la normativa vigent i augmentant-ne l’aplicació, ja
que es tracta d’un edifici d’ús per a usuaris amb mobilitat reduida.

Normativa aplicada i altres documents de referència
En la redacció del projecte s’han tingut en compte els paràmetres establerts en el Codi
d’Accessibilitat de Catalunya (Decret 135/1995) editat pel departament de Benestar Social i
Família de Catalunya, així com també l’establert en el CTE DB SUA-9 Accessibilitat.
Condicions del solar i del projecte
L’accés a l’àmbit d’actuació s’ha adaptat mitjançant una rampa del 10% d’una llargada de
2.81m.
Condicions d’accessibilitat
Els banys son accessibles amb WC i dutxa accessible, Tots compleixen amb les següents
característiques:
-

L’amplada lliure de les portes serà superior a 80cm i d’obertura exterior o corredissa.

-

Comptarà amb un espai lliure de gir de 150cm de diàmetre.

-

Tots els accessoris i mecanismes estaran a una alçada de 70-120cm respecte el
paviment.

-

Les barres horitzontals de suport estaran a 70-75cm respecte el paviment.

-

L’inodor es situarà a una alçada de 45-50cm respecte el paviment.

Planta adaptada

A continuació s’insereixen les fitxes d’accessibilitat:

Espai per al segell del visat telemàtic
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4.3 SEGURETAT ESTRUCTURAL
El projecte donarà resposta al requisit bàsic de seguretat estructural, mitjançant el compliment
de la normativa CTE DB-SE. Justificant-ne el seu compliment a la memòria constructiva
d’estructures del projecte executiu.

4.4 SEGURETAT EN CAS D’INCENDI
El projecte donarà resposta al requisit bàsic de seguretat en cas d‘incendi, mitjançant el
compliment de la normativa CTE DB-SI. Justificant-ne el seu compliment a l’annex “AN.
Compliment CTE DB-SI” del projecte executiu.

4.5 SEGURETAT D’UTILITZACIÓ I ACCESSIBILITAT
Objecte
La reforma s’ha projectat de manera que garanteix les exigències en cas d’utilització i
accessibilitat.
Normativa aplicada i altres documents de referència:
Les exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat (SUA) especificades en l’article
12 de la plat i del CTE aplicables a aquest projecte.
DB SUA 1. Seguretat davant al risc de caigudes
Lliscament dels paviments

Discontinuïtats en el paviment:

El material del terra complirà amb la taula 1.2 del SUA, referent al lliscament.

No existeixen juntes amb sortints de més de 4mm en el projecte.

La classe exigible als terres dels edificis o zones segons la seva localització i ús és:

En zones interiors per circulacions de persones el paviment no presentarà perforacions pels que
puguin introduir-se una esfera de 15 mm de diàmetre.
Les barreres que delimiten les zones de circulació són superiors a 80 cm.
No existeixen graons aïllats ni dos consecutius a les zones de circulació del projecte.

Desnivells:
S’instal·laran barreres de protecció als desnivells (forats, escales, balcons,..) amb una
alçada superior a 550mm. Aquestes barreres tindran una alçada de 900mm o superior. En
les zones que l’alçada sigui superior a 6000mm la barrera es situarà fins a 1100mm.

Espai per al segell del visat telemàtic
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Les barreres es realitzaran de tal manera que no hi hagin punts de recolzament entre 200
i 700mm per tal que no puguin ser escalades per nens.
No tindran obertures que puguin ser travessades per una esfera de 100mm de diàmetre.

La normativa exigeix passamans als 2 costats en escales ≤1,20m per escales previstes per usuaris
amb mobilitat reduïda.
A l’interior de l’edifici no es col·locaran rampes, les úniques rampes seran les d’accés, per salvar
el desnivell del carrer, complint les exigències de la norma.

Escales i rampes:
Les escales donaran compliment al DB. SUA 1.4 referent a les característiques de les escales per
que fa a dimensions d’esteses i contrapetges.

.
SUA2. Seguretat davant al risc d’impacte o d’enganxades.
Impacte

L’amplada útil de les escales en general (1,20m segons la instrucció tècnica complementària SP111) és de 1,20m, inclou el passamans als dos costats de les parets.
L’escala singular que comunica la planta baixa i entresòl té una amplada de 1,60m.

Espai per al segell del visat telemàtic

L’alçada lliure de pas és superior a 220 cm a tot el recinte i el de les portes és de 200 cm, sense
elements que sobresurtin.
- Es limita l’accés a zones on hi hagi elements volats a una alçada inferior a 200 cm,
- La zona d’obertura de les portes no envaeix les zones de circulació (<250 cm),
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- Els elements d’obertura i tancament automàtic disposaran de dispositius de protecció adequats
al tipus d’accionament i compliran amb les especificacions tècniques pròpies.

- Les portes vidriera fins a una alçada de 150 cm i 30 cm lateralment així com els vidres fixos
fins a una alçada de 90 cm són àrees de risc d’impacte i han de complir les següents condicions:


Resistència a impacte de nivell 2 si hi ha una alçada entre 0,55 i 12 m,



Resistència a impacte de nivell 3 o ruptura segura si l’alçada es inferior a 0,55 m.

- Les portes de vidre tenen elements que permeten identificar-les,

1. Empresonament:
- Les portes amb dispositiu de bloqueig per l’interior tenen sistema de desbloqueig per la part
exterior.
- Hi ha suficient dimensió als dos costats de les portes per als usuaris de cadira de rodes.
- La força d’obertura de les portes de sortida és de 150 N com a màxim i de 25 N a la resta.
SUA 4 : Seguretat enfront el risc causat per una il·luminació inadequada
L’enllumenat en zones de circulació complirà el següent quadre:

Es dotarà d’enllumenat d’emergència:
recintes amb ocupació > 100 persones
tots els recorreguts d’evacuació (*)
aparcaments tancats o coberts de Sc > 100m2 (inclòs els passadissos i les escales que condueixin
fins l’exterior o fins a les zones generals de l’edifici)
locals on s’ubiquin els equips generals de les instal·lacions de protecció contra incendis
i els de risc especial
els serveis higiènics generals de planta en els edificis d’ús públic
2. Empresonament:
- Les portes corredisses disposaran de sistemes per a evitar l’empresonament.

Espai per al segell del visat telemàtic
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Aquest enllumenat d’emergència complirà amb les característiques d’instal·lació establertes
al punt 2.3 i 2.4 del DB SUA 4. Aquest fet es justificarà al projecte executiu.

SUA 5 : Seguretat per alta ocupació
Veure memòria d’instal·lacions.
SUA 6 : Seguretat enfront del risc d’ofegament
No li és d’aplicació.
SUA 7 : Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment
No li és d’aplicació.
SUA 8 : Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp
Veure memòria d’instal·lacions.

4.10 ALTRES REQUISITS I PRESTACIONS DEL PROJECTE: ECODISSENY
4.10.1

Recomanacions ambientals per als agents del cicle de vida de l’edifici.

Fabricants
El fabricant dels productes sol·licitats per al projecte hauran de complir amb les següents
condicions:
S’han de llegir el llistat complert de mesures ambientals del projecte per a tenir-lo en compte en
els productes que subministra.
Proporcionarà informació ambiental sobre els seus productes, mínim de dos mesos abans del
subministra a obra, relatiu a:
1. Composició del producte.
2. Coordinació dimensional i modular dels seus productes.
3. Tipus d’unions. Preferentment seran unions mecàniques.
4. Toxicitat del material.
5. Generació de residus: reciclablilitat / reutilització.
6. Durabilitat.
7. Vida estimada i els factors que influeixen en ella.
8. Condicions de posada en obra.
9. Condicions d’utilització.
10. Necessitats de manteniment.
11. Condicions de deconstrucció.
12. Impacte ambiental en la fase de fabricació: consum d’energia, aigua; residus; emissions.

Igualment es sol·licita que periòdicament s’informi a Vitaller Arquitectura de les característiques
ambientals de nous productes i millora dels existents així com la obtenció d’etiquetatge ecològic
i/o d’altres certificacions ambientals.
Constructor
El constructor del projecte haurà de complir amb les següents condicions:
Ha de llegir el llistat complert de les mesures ambientals del projecte per a considerar-ho durant
l’execució de les obres.
Garantirà el compliment de les lleis i les obligacions ambientals exigibles. En especial:
1. Directiva europea 89/106/CEE, relativa als productes de construcció.
2. Directiva europea 75/442/CEE, sobre residus.
3. Directiva europea 83/477/CEE, protecció dels treballadors contra els riscos relacionats
amb la exposició d’amiant durant el treball.
4. Directiva europea 87/217/CEE, prevenció de la contaminació del medi ambient produïda
per l’amiant.
5. Directiva europea 86/188/CEE, protecció dels treballs contra els riscos deguts a la
exposició al soroll durant les hores de treball.
6. Directiva europea 92/58/CEE, disposicions mínimes en matèria de senyalització de la
seguretat i salut de les obres.
7. Directiva europea 2002/91/CE, eficiència energètica dels edificis.
8. Llei 10/1998 del 21 d’Abril. Residus.
9. Llei 11/1997 del 24 d’Abril. Envasos i residus dels mateixos.
10. RD 782/1998 del 30 d’Abril. Reglament de desenvolupament i execució de la llei 11/1997.
Estudiarà en profunditat el projecte, plantejant totes les dubtes a la direcció facultativa
prèviament a l’inici de les diferents unitats d’obra, per evitar errors i enderrocs i nova construcció
de les unitats d’obra mal executades.
Sol·licitarà informació ambiental sobre les diferents productes dels fabricants, mínim tres mesos
abans del subministrament a l’obra per a que la direcció facultativa doni el vist-i-plau. Per aquest
motiu enviarà a cada fabricant una còpia de les recomanacions per fabricants que figuren en el
projecte.
Contractarà els subministres dels productes establerts en el projecte, en la fàbrica o taller ,és
propera a la obra, per reduir el transport.
S’encarregarà de dur un control de qualitat previ de les obres, durant la execució i posterior a les
mateixes, en el moment adient i amb les proves de servei plantejades, per estalviar-nos
possibles rectificacions.

Els embalatges que utilitzi per als seus productes seran reutilitzables.

Disposarà de personal especialitzar per executar les diferents unitats d’obra, en especial en el
cas de les tecnologies industrialitzades i especials.

Si s’escau, complirà la directiva europea 2004/42/CEE (transposició 30/10/2005) sobre màxims
de compostos orgànics volàtils (COVs) de pintures i vernissos.

Separarà els residus produïts durant la execució de les obres, emmagatzemant en contenidors
diferents segons el seu origen:

Espai per al segell del visat telemàtic
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Residus perillosos



Protectors d’agents biològics (germicides, antioxidants)



Materials petris



Pintures i vernissos (aplicació i restos)



Fusta





Metalls

Productes químics diversos ( anticorrosius, secants, fungicides, insecticides, dissolvents,
àcids, detergents,....)



Paper i cartró



Llots per a perforacions i excavacions.



Plàstics



Productes de guix



Altres,...

S’ha d’intentar reutilitzar les terres d’excavació en la pròpia obra per reomplerts, si és possible
tècnicament.
Evitar trencament i talls de productes per a disminuir residus.
Mantenir els acopis, coberts en sacs de paper, en llocs degudament protegits.

Usuari
L’usuari del projecte haurà de tenir coneixement del Llibre de l’Edifici que li hagi estat entregat i
en especial complir les següents condicions ambientals:
Ha de llegir el llistat complert de les mesures ambientals del projecte per a tenir-ho en compte al
llarg de la vida útil de l’edifici.
Condicions de l’ús establertes per a l’ hivern:
Tª interior: per exemple 20ºC.

Utilització dels elements auxiliars d’execució d’obra reutilitzables. Fer una bona neteja d’ells
després del seu ús.
Utilitzar una bassa d’aigua per aquells materials que requereixen d’humitejar-los prèvia la seva
col·locació.
Utilització de maquinària i equips adients als treballs que s’han de realitzar.

Aprofitament de la radiació solar mitjançant les finestres durant les hores
d’assoleig directe.
Protecció de les finestres durant les hores de foscor mitjançant elements de protecció per reduir
la transmissió tèrmica.

El personal ha de conèixer el bon funcionament de la maquinària i equips i dur a terme el
manteniment oportú de les mateixes.

Control de la ventilació.

S’ha d’utilitzar maquinària i equips amb nivells d’emissió de gasos i sorolls baixos.

Altres condicions establertes.

Es controlaran les emissions en obra de: sorolls, polsim, aigua (fugues, aigua no necessària, aigua
residual) residus diferents.

Condicions d’ús establerts per l’estiu:
Tª interior: per exemple 22ºC.

Control de l’ús de maquinària respecte a l’horari marcat per a poder disminuir l’impacta acústic.

Protecció de les finestres amb sistemes de protecció solar durant les hores de
l’assoleig directe.

Rec del terreny per evitar la generació de polsim.
Utilitzar trompar amb lona per l’abocament deixalles al contenidor.

Ventilació amb aire exterior quan la temperatura disminueix.

Realitzar un seguiment del consum energètic de tota la obra.
S’ha d’estudiar, de la forma més adient, els moviments del personal, vehicles, subministres, amb
la finalitat de disminuir els processos de transport.
S’ha de considerar com a perillosos l’aplicació i restos dels següents materials d’obra:


Productes de soldadura



Plàstics a base de betum

Espai per al segell del visat telemàtic

Altres condicions establertes.
Realitzar un pla de manteniment en base a les condicions establertes en el Llibre de l’Edifici.
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Inspecció de la corrosió de les armadures en elements estructurals de formigó armat.

3.
4.

Fusta.
Metalls.

Inspecció i manteniment de les cobertes, en especial dels punts singulars.

5.
6.
7.
8.

Paper i cartró.
Plàstics.
Productes de guix.
Altres,...

Inspecció i manteniment de les façanes: murs, fusteries i vidres, en especial de les trobades
singulars.
Instal·lacions:


Coneixement del funcionament i el seu manteniment.



Seguiment periòdic i control del rendiment de les instal·lacions i del consum energètic i
d’aigua, per detectar anomalies.



Manteniment de sistemes d’estalvi utilitzats.



Control dels paràmetres que influeixen en el consum energètic. Per exemple temperatures
interiors,...



Es controlaran en obra les emissions de : sorolls, polsim, aigua (fugues, ús no necessari
d’aigua, aigua residual,...) residus varis.

Situació dels contenidors per a separació selectiva de residus i identificació dels mateixos.
Deconstrucció- enderroc.
L’usuari del projecte quan hagi de realitzar reformes, rehabilitacions o enderrocs parcials o totals
de l’edifici haurà de tenir present les següents condicions:


Revisar la documentació final d’obra que figura en el llibre de l’edifici, per conèixer els
sistemes constructius utilitzats i les característiques i distribució de les instal·lacions.



Utilitzar tècniques de re construcció i desmuntatge en lloc de realitzar un enderroc massiu.
D’aquesta forma es realitzar la màxima recuperació possible de materials i elements.



Es separarà aquells productes que poden ser reutilitzables o reciclables.



Reutilitzables. Per exemple:
1. Elements estructurals de fusta o acer.
2. Les particions interiors de guix (cartró-guix), fusta, formigó lleuger, plaques de
guix,...
3. Fusteria interior.
4. Fusteria exterior.
5. Serralleria.
6. Altres,...



Reciclables. Per exemple:
1. Elements estructurals de formigó.
2. Productes de guix.



S’han de separa els residus en contenidors diferents cada un segons el seu origen:
1. Residus perillosos.
Materials petris.

2.

Espai per al segell del visat telemàtic
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MD. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA

Es preveu l’aplec i desmuntatge dels materials a l’obra, en contenidors separats que
aniran, segons convingui, als dipòsits autoritzats situats en algun lloc proper.

MC.0. TREBALLS PRÈVIS I REPLANTEIG GENERAL

Al quadre de justificació del compliment del Decret 105/2008, Regulador dels Enderrocs i
altres Residus de la Construcció es detallen els volums de residus resultants.
Veure annex AN.gr Estudi de Gestió de residus.

0.1 TREBALLS PREVIS
Enderrocs

Per a construir el projecte del centre de dia de Vilobí d’Onyar, és necessari procedir a
l’enderroc per mitjans mecànics i manuals i posterior transport de les runes i altres
elements desmuntats a l’abocador autoritzat del següents elements:


Enderroc del mobiliari encastat.



Retirada del paviment existent



Desmuntatge de portes i mampares interiors



Enderroc de envans interiors



Desmuntatge de sanitaris, inodors, piques...



Enderroc d’una de les escales que comunica amb primera planta



Enderroc per crear majors obertures de les finestres



Enderroc del paviment exterior



Enderrocs i estintolaments de murs de càrrega existents

Aquests enderrocs produiran com a residus els materials convencionals en aquest tipus
d’edificacions i elements: ceràmica, fusta, ferro, materials plàstics...
Es retiraran els enderrocs en contenidors coberts per tapes o plàstics, que es canviaran
freqüentment, no deixant que s’acumulin. S’eliminaran per la planta baixa a l’exterior al
carrer Empordà. La descarrega dels enderrocs es realitzarà en emplaçaments que hauran
de complir al menys els següents requisits:
-

Allunyament respecte al equips de climatització i preses d’aire exterior de locals de
climatitzadors.

-

Allunyament de les altres zones d’habitatges.

-

Transport dels enderrocs en contenidors de tancament hermètic o coberts amb
lamines per evita la pols.
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Afectacions a edificis veïns, serveis i altres elements

Actualment l’edifici està en ús, per lo que es procedirà prèviament a l’inici de l’obra a la
retirada de tots els elements que es vulguin recuperar.
En quant als edificis veïns no es preveu cap tipus d’afectació.
Construccions i instal·lacions temporals
Abans de l’inici de les obres es procedirà al tancament provisional que mantindrà l’accés a la
planta primera i evitarà la pujada de pols durant l’obra. Es deixarà tot aquest accés com a part
final de l’obra.

0.2 REPLANTEIG GENERAL
Es pren com a punt d’origen de totes les coordenades de replanteig de la reforma les
parets existents, depenent de l’habitació es prendrà una referència o altra.

MC.1 SUSTENTACIÓ DE L’EDIFICI I ADEQUACIÓ DEL TERRENY
Ja que s’actua a l’estructura de l’edifici, es preveu obrir la llosa en punts concrets per fer
descarregar nous pilars als fonaments existents. De la mateixa manera per procedir a fer les
noves instal·lacions d’aigua també es realitzen rases puntuals que preveuen un repicat de la llosa
existent i posterior reconstrucció.

MC.2 SISTEMA ESTRUCTURAL
S’enderroca una de les escales que puja a planta primera i es procedeix a la construcció del nou
forjat. També es realitzen estintolaments en diferents murs de càrrega, aquests es realitzen amb
bigues UPN, i daus de formigó o encastant la biga al mur existent.
Per a més detall veure memòria estructural.

MC.3 SISTEMA D’ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS
3.0 ASPECTES GENERALS DELS SISTEMES D’EVOLVENT I ACABATS EXTERIORS
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Descripció general de les solucions adoptades:
S’amplien obertures en la façana principal per a aconseguir una major entrada de llum, aquestes
també es realitzen mitjançant un reforç estructural per sustentar el nou dintell i per unir les dues
fulles que es preveu que té la façana. Aquesta informació també es troba més detallada en la
memòria d’instal·lacions.
A la façana principal, com a element existent hi ha un sòcol de lloses de pedra, aquest s’elimina i
es procedeix a fer una reparació del parament amb arrebossat, i finalment es pinta la totalitat de
la façana.

3.1 TERRES EN CONTACTE AMB EL TERRENY
En projecte inclou l’excavació d’una part del terreny per encabir-hi una espai de plantació a nivell
de terra. Aquest s’omplirà de substrat vegetal, i tindrà una separació en tot el perímetre per
separar les terres del paviment.

Gruix

Descripció general

Característiques
del volum

30cm

Substrat vegetal

Codi de la solució

Gruix

Se01

En façanes es farà una ampliació de les obertures. Es preveu que la façana sigui de doble fulla,
un cop realitzat el forat, per garantir l’estabilitat dels dos fulls, es farà un remat de tancament de
les parets de 15x30cm amb gero perpendicular a les façanes. Posteriorment es farà un
arrebossat d’aquests geros per garantir l’acabat .
La solució constructiva es troba més detallada a la memòria d’instal·lacions.

Descripció general

Je01
Característiques
del element

No procedeix.

3.3. FAÇANES

Descripció de la solució
Codi de la solució

3.2 MURS EN CONTACTE AMB EL TERRENY

A continuació es defineix la reparació de a retirada del sòcol, l’arrebossat del parament lateral de
la rampa i la pintura exterior a utilitzar
Descripció de la solució

-

Perfil de PVC de separació entre paviment i terres.
D’alçada 13cm tipus tipus Secureedge o equivalent.
Part superior arrodonida en forma circular de tub i
llengüeta inferior per a subjecció al terreny.

Codi de la solució

Gruix

Descripció general

Re01
Característiques
del revestiment
exterior

2cm + pintura

Arrebossat i pintat amb pintura plàstica de color a
definir per la DF fins a l’alçada d’on s’ha retirat el
sòcol, (aproximadament 50cm),

Descripció de la solució
Codi de la solució

Gruix

Descripció general

-

Pintat de pintura plàstica de color a definir per la DF,

Re02
Característiques
del revestiment
exterior

Espai per al segell del visat telemàtic
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Descripció de la solució
Codi de la solució

Gruix

Descripció general

-

Empit exterior igual als existents de peces de ceràmiques
de mida 14,5x14,5cm.

Ee01
Característiques
del revestiment
exterior

3.4. OBERTURES
El projecte té en compte el canvi de totes les finestres de la façana principal.
Es descriuen a continuació.
Descripció, composició i característiques de les obertures
Codi de la solució

Gruix

Fe.P207.V

Descripció general
Fusteria de fulles practicables composada de dues
fulles.. Tipus CS68HV amb fulla oculta de la casa
Reynaers o equivalent amb trencament de pont
tèrmic realitzat amb platines de poliamida de 23mm
en forma d'omega reforçades amb fibra de vidre i
fixades als perfils d'alumini..

Tipus d’obertura

-

Abatible

Característiques
de la fusteria

Dimensions

2,07 d’amplada x 1.36 d’alçada

Material i color

Alumini lacat en blanc

Composició

Doble vidre tipus Climalit 4+4/12/6mm amb càmera
d'aire.

Envidriament

Espai per al segell del visat telemàtic
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Fe.P387.V
Codi de la solució

Gruix

Fe.P223.V

Descripció general
Fusteria de fulles practicables composada de dues
fulles. Tipus CS68HV amb fulla oculta de la casa
Reynaers o equivalent amb trencament de pont
tèrmic realitzat amb platines de poliamida de 23mm
en forma d'omega reforçades amb fibra de vidre i
fixades als perfils d'alumini.

Tipus d’obertura

-

Abatible

Característiques
de la fusteria

Dimensions

2,23 d’amplada x 1.36 d’alçada

Material i color

Alumini lacat en blanc

Composició

Doble vidre tipus Climalit 4+4/12/6mm amb càmera
d'aire.

Envidriament

Detalls de la fusteria definits en la Fe.P207.V

Codi de la solució

Gruix

Fe.P364.V

Fusteria composada per quatre mòduls iguals de part
superior abatible i part inferior fixa. Tipus CS68HV
amb fulla oculta de la casa Reynaers o equivalent.
amb trencament de pont tèrmic realitzat amb
platines de poliamida de 23mm en forma d'omega
reforçades amb fibra de vidre i fixades als perfils
d'alumini.

Tipus d’obertura

-

Abatible + fixa

Característiques
de la fusteria

Dimensions

4 mòduls d’alçada 2,12m.. Part abatible a la part
superior de 1,23m.

Material i color
Envidriament

Composició

Alumini lacat en blanc
Doble vidre tipus Climalit 4+4/12/6mm amb càmera
d'aire.

Detalls de la fusteria definits en la Fe.P207.V

Descripció general
Fusteria composada d’una fulla practicable i una fulla
fixa. Tipus CS68HV amb fulla oculta de la casa
Reynaers o equivalent amb trencament de pont
tèrmic realitzat amb platines de poliamida de 23mm
en forma d'omega reforçades amb fibra de vidre i
fixades als perfils d'alumini.

Codi de la solució

Gruix

Fe.P100+70.V

Descripció general
Porta de dos fulles abatibles i tarja superior fixa.
Tipus CS68 de la casa Reynaers o equivalent amb
trencament de pont tèrmic realitzat amb platines de
poliamida de 23mm en forma d'omega reforçades
amb fibra de vidre i fixades als perfils d'alumini.

Tipus d’obertura

-

Abatible + fixa

Tipus d’obertura

-

Abatible

Característiques
de la fusteria

Dimensions

1,20m d’alçada x 0,9m la part abatible i 2,74 la part
fixa

Característiques
de la fusteria

Dimensions

Alçada 2,10 portes de 1m + 0,7m. Tarja superior
0.52cm d’alçada i 1,75 d’amplada

Material i color
Envidriament

Composició

Alumini lacat en blanc
Doble vidre tipus Climalit 4+4/12/6mm amb càmera
d'aire.

Detalls de la fusteria definits en la Fe.P207.V

Codi de la solució

Gruix

Espai per al segell del visat telemàtic

Descripció general

Material i color
Envidriament

Composició

Alumini lacat en blanc
Doble vidre tipus Climalit 4+4/12/6mm amb càmera
d'aire.

Detalls de la fusteria definits en la Fe.P207.V

3.5. SOSTRES EN CONTACTE AMB L’EXTERIOR
No procedeix
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3.5. ESCALES I RAMPES EXTERIORS
Per tal de salvar els 28cm de desnivell que existeixen entre l’espai exterior i l’interior es col·loca
una rampa del 10% que es farà amb obra, i dos graons.

El paviment de la pampa i graó es defineixen el en punt 3.5 contacte amb el terreny.

3.5. PAVIMENTS EN CONTACTE AMB EL TERRENY
Part del que actualment és vorera, s’inclourà dins del projecte fent un jardí per als usuaris. Es
procedirà a retirar el paviment existent i substituir-lo.

Majoritàriament no hi ha cel ras ja que el forjat es troba a una alçada molt baixa (2,67m) tan sols
es posarà aquest on calgui amagar conductes i maquinaries de clima. Els cels rasos utilitzats son:
el continu de cartró guix i estructura metàl·lica d'acer galvanitzat, amb registres puntuals, el de
plaques metàl·liques registrables, registrable de plaques de fibres minerals i registrable acústic.
Tots ells acabats amb pintura plàstica.
Tot el paviment interior és vinílic, en general s’utilitzen plaques imitació a fusta i a les zones
humides un homogeni en rotlle.

Gruix

Descripció general

La major part de les portes seran de fulles batents amb les dues cares de MDF pintades de blanc
Als banys adaptats s’utilitzen els mateixos materials però de porta corredissa. Finalment coma
porta d’entrada al centre de dia es disposa d’una porta automàtica i vidre, i al despatx del
director també es proposa porta de vidre amb mampara de vidre per poder tenir control de que
succeeix a l’exterior.

-

Terreny existent

Normativa d’aplicació::

5cm

Morter d’anivellació

3,8mm

Paviment exterior tipus terratzo abuixardat, mida de
la llosa de 40x40 color a definir per la DF. Classe 3.
S’utilitzarà per la creació de l’escala un graó tipus
italià.

El sistema de compartimentació i acabats interiors està dissenyat pensant en el compliment de la
normativa de la construcció del CTE (Código Técnico de la edificación).

Descripció de la solució
Codi de la solució

Gran part dels revestiments de les parets seran de pintura, a excepció dels espais humits on s’hi
col·locaran rajoles. Per últim i per aconseguir diferents ambients al centre de dia la sala de
fisioteràpia tindrà una de les parets revestida amb paper pintat.

Pe01
Base existent
Capa base
Acabat

4.1. COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR VERTICAL
Part massissa de la compartimentació vertical interior:
No n’hi ha en aquest projecte.

MC.4 SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D’ACABATS INTERIORS
4.0 ASPECTES GENERALS DELS SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D’ACABATS

Descripció de la solució
Codi de la solució

Descripció general

E01

Envà de cartró guix tipus W112 de Knauf o equivalent, amb perfils
metàl·lics de 48mm cada 60cm i dues plaques tipus "A" estàndard de
12.5mm a cada costat.
Llana mineral interior Arena d’Isover o equivalent constituït per rotllos
semirígids de 50mm de gruix complint la norma UNE EN 13162 Productes
Aïllants tèrmics per a aplicacions en l'edificació, amb una conductivitat
tèrmica de 0,053 W/(m•K) i classe de reacció al foc.

INTERIORS
Descripció general de les solucions adoptades:
Les noves divisions verticals es realitzaran amb envans de cartró guix amb perfils metàl·lics,
reomplerts amb aïllament de llana de roca. En els punts concrets on hi hagi alguna pica o element
d’aigua, es substituirà l’ultima planxa de cartró-guix per una hidròfuga. Els murs per els que corri
una porta corredissa oculta tindran perfils metàl·lics de més gruix per sumar l’espai necessari al
seu interior.

Gruix total de l’envà de 98mm.
La totalitat de les divisions atracaran al forjat de la planta superior

Definició de les prestacions de la solució per conceptes
Espai per al segell del visat telemàtic
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Característiques aïllament tèrmic interior:

Detalls de la solució:

Posada en obra, consideracions del replanteig i comptabilitat amb altres elements
Constitució de la solució 1:
Els envans estan formats per a una estructura metàl·lica i plaques de guix laminat enroscades en
cada cara. L’estructura metàl·lica va fixada a la construcció original en l’espai on s’executen els
envans i que esdevenen un suport per al muntatge de les plaques.
En el vuit entre les plaques es pot col·locar la llana de roca per aconseguir un bon aïllament tèrmic
i acústic i per realitzar la protecció al foc. A més a més en aquest espai es poden passar les
instal·lacions.
Espai per al segell del visat telemàtic
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Els envans amb doble placa proporcionen major seguretat a l’impacte. En cas d’envans de gran
longitud es recomana juntes de dilatació cada 15 m o una que coincideixi sota la junta de dilatació
de l’edifici.
Muntatge (generalitats):
Per a l’execució de l’envà s’ha de replantejar sobre el terra i el sostre la situació del mateix.
Els perfils que conformen el perímetre de qualsevol estructura hauran de portar en el dors una
banda acústica, dos cordons de silicona acrílica o llana de roca com a protecció acústica.
Quan s’hagi d’esperar una deformació menor a 10mm en el sostre al que atraca l’envà, la fixació
dels canals superior i inferior hauran de ser rígids.
Els canals i muntants d’arrencada hauran de fixar-se fermament a la construcció existent amb una
separació màxima de 60cm i en no menys de 3 punts.
Els ancoratges de perfils a zones massisses s’han d’executar amb tacs i cargols i els ancoratges en
placa s’han d’executar amb fixacions.
Estructura:
S’utilitzaran canals de 48mm fixats, sòlidament, al terra i al sostre. Els muntants verticals de
48mm s’introdueixen en el canal inferior i superior amb separació de 400mm segons necessitats
de dimensió del muntant de 48mm.
Els muntant d’arrencada i final s’han de fixar a la estructura de trobada.
La resta de muntants entremitjos lliures s’han de fixar als canals superior i inferior.
Per a solapar muntants en alçada, es poden utilitzar un dels 3 mètodes següents: (1) un tros de
canal que uneixi els muntants, (2) un tros de muntant en caixó que uneixi als dos que arriben i
(3) introduir un muntant dins de l’altre (en forma de caixó). En ambdós casos la longitud de
solapament en muntants amb perfil 70mm la L:350mm.

En les zones de banys, sanitaris, semi intempèrie o que hi hagi la presència d’una aixeta s’hauran
d’instal·lar les plaques Knauf impregnades del tipus H. S’han de realitzar les totes les instal·lacions
(elèctriques, sanitàries,...) abans de tancar la segona cara de l’envà. Quan es tanqui, les juntes
han de quedar desplaçades en relació al muntant, tan vertical com horitzontal.
Es reomplirà l’interior de l’envà amb llana mineral.
Cargolar la segona cara de l’envà. Les juntes s’han de quedar sempre contrafetes fora en relació
amb el muntant, tant en vertical com en horitzontal, no sent la distància de solapament de plaques
contigües menor a 400mm.
Tractament de juntes i acabats:
Material: el material que s’utilitzarà per al tractament de les juntes sense cinta es la pasta Knauf
Uniflott o equivalent. Per el tractament de juntes amb cinta s’usarà la pasta Knauf Fugenfuller
Leicht o equivalent. Finalment es polirà suaument la superfície. Es recomana que les juntes
realitzades amb paper tinguin una major resistència.
Condicions de treball: El tractament de juntes ha de iniciar-se quan no hi hagi grans canvis
d’humitat i temperatura. No s’ha de realitzar el tractament de juntes en locals on la temperatura
sigui inferior a 10ºC.
Forma de treball: Per a executar les juntes amb cinta, s’ha de donar una capa de pasta Knauf
Fugenfuller Leicht o equivalent, sense carregar molt (1,0mm) i assentar la cinta sobre ell. Planxar
la cinta extraient tot el material sobrant. Esperar que s’assequi i donar a continuació les mans de
pasta necessàries. Polir la superfície i donar l’acabat final (pintura,...). No utilitzar cinta de malla
amb pastes de fraguat.

Instal·lació de plaques:

Acabats: abans de pintar o empastar la superfície es recomana dona una capa d’imprimació amb
Knauf Tiefengrund o equivalent. Les plaques Knauf poden rebre els següents acabats: pintures:
dispersions plàstiques rentables, dispersions amb base de quars, pintures de colors, pintura a l’oli,
laques opaques, pintures amb resines, pintures amb base de àlcalis, resines de polímers, laques
poliuretans i laques epòxiques.

Enroscar verticalment les plaques en una cara de l’estructura, mantenint una elevació de 15mm
per sobre de la rasant del terra.

Entapissaments: empaperats, empanellats de moquetes tèxtils i plàstiques. La cola ha de ser de
cel·lulosa metílica. No es recomana pintar amb cal, ni amb silicats.

Sota cada junta longitudinal de les plaques s’ha de situar sempre un muntant.

Caldrà empastar i lliscar els caps dels cargols de la cara vista de les plaques.

En les zones de portes, finestres i buits no es recomana la realització de juntes coincidents amb
les cantonades del cèrcol. Les juntes han de ser en bandera.
Muntatge: cargols com a màxim de 250mm sobre cada lletra K impresa en la placa. Al utilitzar
doble placa W112 la primera pot cargolar-se a 3x250:750mm si la segona placa es col·loca al
mateix dia que la primera per evitar així que hi hagi deformacions. Els cantells de testa de les
plaques han de ser bisellatges per a posterior encintat i empastat amb pasta a base de guix especial
millorat tipus FUNGERFULLER GSL de KNAUF o equivalent.

Espai per al segell del visat telemàtic
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Gruix total de l’envà de 98mm.
La totalitat de les divisions atracaran al forjat de la planta superior

Definició de les prestacions de la solució per conceptes
Les prestacions son les mateixes que les descrites en E1.

Posada en obra, consideracions del replanteig i comptabilitat amb altres elements

Descripció de la solució
Codi de la solució

Descripció general

E02

Envà de cartró guix tipus W112 de Knauf o equivalent, amb perfils
metàl·lics de 48mm cada 60cm, dues plaques tipus “A” estàndard de
12.5mm a un costat i una placa tipus “A” estàndard de 12.5mm i una
placa tipus “H” hidròfuga de 12.5mm a l’altre costat.
Llana mineral interior Arena d’Isover o equivalent constituït per rotllos
semirígids de 50mm de gruix complint la norma UNE EN 13162 Productes
Aïllants tèrmics per a aplicacions en l'edificació, amb una conductivitat
tèrmica de 0,053 W/(m•K) i classe de reacció al foc.

Les prestacions son les mateixes que les descrites enE1.

Descripció de la solució
Codi de la solució

Descripció general

E04

Extradossat de cartró guix tipus W116 de Knauf o equivalent, amb dos
perfils metàl·lics de 48mm cada 60cm i una placa tipus “A” estàndard de
12.5mm i una placa tipus “H” hidròfuga de 12.5mm a un costat. Ample
de cambra 20cm.
Llana mineral interior Arena d’Isover o equivalent constituït per dos
rotllos semirígids de 50mm de gruix complint la norma UNE EN 13162
Productes Aïllants tèrmics per a aplicacions en l'edificació, amb una
conductivitat tèrmica de 0,053 W/(m•K) i classe de reacció al foc.

Gruix total de l’envà de 98mm.
La totalitat de les divisions atracaran al forjat de la planta superior

Gruix total de l’envà de 118mm.

Definició de les prestacions de la solució per conceptes

La totalitat de les divisions atracaran al forjat de la planta superior

Les prestacions son les mateixes que les descrites en E1.

Posada en obra, consideracions del replanteig i comptabilitat amb altres elements
Les prestacions son les mateixes que les descrites enE1.

Definició de les prestacions de la solució per conceptes
Les prestacions son les mateixes que les descrites en E1.

Posada en obra, consideracions del replanteig i comptabilitat amb altres elements

Descripció de la solució
Codi de la solució

Descripció general

E03

Envà de cartró guix tipus W112 de Knauf o equivalent, amb perfils
metàl·lics de 48mm cada 60cm i una placa tipus “A” estàndard de
12.5mm i una placa tipus "H" hidròfuga de 12.5mm a cada costat.
Llana mineral interior Arena d’Isover o equivalent constituït per rotllos
semirígids de 50mm de gruix complint la norma UNE EN 13162 Productes
Aïllants tèrmics per a aplicacions en l'edificació, amb una conductivitat
tèrmica de 0,053 W/(m•K) i classe de reacció al foc.

Espai per al segell del visat telemàtic

Estructura:
Replantejar al terra i sostre la línia on anirà situat l’extradossat. Canal de 48mm fixada
sòlidament a sostre i terra. Situar els perfils verticals cada 40m. Evitar en la manera que sigui
possible l’arriostrament amb el mur base, per no perdre propietats acústiques.
Els perfils d’arrencada es fixaran fermament a la construcció original, amb una separació màxima
de 60cm, i no en menys de 3 punts. Els perfils entremitjos han d’anar lliures de fixacions. Els
ancoratges de perfils a les zones massisses s’han de fer amb tacs i cargols o dispars, i els
ancoratges a les plaques s’han de realitzar amb fixacions especials tipus paraigües.
Instal·lació de plaques:
Cargolar verticalment les plaques a una cara de l’estructura, mantenint una elevació mínima del
terra d’1,5cm sobre el terra.
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A les zones de portes o finestres no realitzar juntes coincidents amb les puntes del cèrcol. Les
juntes han de ser en bandera.
S’han de cargolar en el lloc indicat cada 25cm marcat amb la lletra “K”. Al utilitzar doble placa la
primera es pot cargolar a major distància si la segona placa es col·loca el mateix dia que la
primera, per evitar deformacions.
Els cantells de testa de les plaques ha de ser bisellats per empastar posteriorment.
Cargolar la segona cara de l’envà. Les juntes de testa han de quedar sempre contrafetes fora.
Tractament de juntes i acabats:
Tècnica: Les juntes es poden tractar amb pasta de juntes i cinta de paper. Quan es requereixin
altes prestacions, s’ha de fer un tractament sense cintes realitzant les juntes de placa en creu.
Materials: Pel tractament de juntes sense cinta s’utilitza la pasta Knauf Fugenfüller Leicht o
Joimtfiller. Després es poleix de forma suau la superfície.
Condicions de treball:
El tractament de juntes s’ha de començar quan no hi hagi grans canvis d’humitat i temperatura.
No s’ha de realitzar el tractament de juntes en locals on la temperatura sigui inferior a 10ºC.
Acabats:
Abans de pintar la superfície caldrà realitzar un tractament de les juntes de les cares vistes de
les plaques amb cintes fixades amb una capa de pasta de guix especial tipus FUNGERFULLER
GSL de KNAUF de no més d’1mm de gruix.
Un cop col·locada la cinta, cal planxar-la i eliminar el material sobrant. Passades 8 hores caldrà
aplicar-hi dos mans més amb pasta de guix JOINFILLER de KNAUFF, deixant passar 8 hores
entre l’aplicació de les dues mans i el lliscat final de la superfície.
Caldrà empastar i lliscar els caps dels cargols de la cara vista de les plaques

Posada en obra, consideracions del replanteig i comptabilitat amb altres elements
Les prestacions son les mateixes que les descrites en E1

Codi de la solució

Descripció general

E06

Envà de cartró guix tipus W112 de Knauf o equivalent, amb perfils
metàl·lics de 70mm cada 60cm i una placa tipus “A” estàndard de
12.5mm i una placa tipus “H” hidròfuga de 12.5mm a cada costat.
Llana mineral interior Arena d’Isover o equivalent constituït per dos
rotllos semirígids de 50mm de gruix complint la norma UNE EN 13162
Productes Aïllants tèrmics per a aplicacions en l'edificació, amb una
conductivitat tèrmica de 0,053 W/(m•K) i classe de reacció al foc.

Descripció de la solució
Codi de la solució

Descripció general

E05

Envà de cartró guix tipus W112 de Knauf o equivalent, amb perfils
metàl·lics de 70mm cada 60cm, dues plaques tipus "A" estàndard de
12.5mm a un costat i una placa tipus “A” estàndard de 12.5mm i una
placa tipus “H” hidròfuga de 12.5mm a l’altre costat.
Llana mineral interior Arena d’Isover o equivalent constituït per dos
rotllos semirígids de 50mm de gruix complint la norma UNE EN 13162
Productes Aïllants tèrmics per a aplicacions en l'edificació, amb una
conductivitat tèrmica de 0,053 W/(m•K) i classe de reacció al foc.

Gruix total de l’envà de 120mm.
La totalitat de les divisions atracaran al forjat de la planta superior
Definició de les prestacions de la solució per conceptes
Les prestacions son les mateixes que les descrites en E1.

Gruix total de l’envà de 120mm.
La totalitat de les divisions atracaran al forjat de la planta superior

Posada en obra, consideracions del replanteig i comptabilitat amb altres elements
Les prestacions son les mateixes que les descrites enE1.

Definició de les prestacions de la solució per conceptes
Codi de la solució

Descripció general

E07

Envà ceràmic de maó foradat de 14x29x7cm per tancament de forats
existents. Col·locat a trencajunts amb morter mixt amb
ciment CEM II 1:2:10, elaborat a l’obra amb formigonera de 165L.
Arrebossat per les cares vistes.
La totalitat de les divisions atracaran al forjat de la planta superior

Espai per al segell del visat telemàtic
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Condicions de treball: El tractament de juntes ha de iniciar-se quan no hi hagi grans canvis
d’humitat i temperatura. No s’ha de realitzar el tractament de juntes en locals on la temperatura
sigui inferior a 10ºC.
Acabats: abans de pintar o empastar la superfície es recomana dona una capa d’imprimació, els
acabats poden ser els següents:
Pintures: dispersions plàstiques rentables, dispersions amb base de quars, pintures de colors,
pintura a l’oli, laques opaques, pintures amb resines, pintures amb base de àlcalis, resines de
polímers, laques poliuretans i laques epòxiques.
Definició de les prestacions de la solució per conceptes
Demanda energètica

-

Protecció contra el soroll

-

Seguretat en cas d’incendi

EI 90

Posada en obra, consideracions del replanteig i comptabilitat amb altres elements

Obertures de les compartimentacions verticals interiors
Descripció, composició i característiques de les obertures
Codi

Descripció general per a cada tipus

Pi.C90.Fhl.b

Porta formada per una fulla corredissa, 43cm de gruix amb bastiment
perimetral de fusta dura de 27x33mm, cantell acabat amb ABS llis, ànima
d'aglomerat hidròfug alleugerit. 2 cares de tauler MDF hidròfug de 8mm
acabat pintat, color a definir per la DF. Inclou serigrafia segons plànol
detall. Bastiment de fusta interior, revestit amb panell de MDF hidròfug
11mm pintat. Contramarc metàl·lic tipus Eclisse model Syntesis versió
cartró guix o equivalent amb guia de rail extraíble d'alumini 6060 norma
uni 9006: 1 i carros de lliscament amb coixinets de boles revestits amb
niló 6,6 elastomèric durabilitat 100.000 cicles uni en 1527. El contramarc
ha de ser fabricat per perfils de xapa galvanitzada sk 0.9 mm de gruix,
compost de 14 travessers horitzontals, muntants verticals reforçats,
travesser superior metàl·lic. Amb tapeta superior del mateix material..

Constitució de la solució 2:
Es realitzaran amb gero a trencajunts amb morter mix.
Muntatge (generalitats):
Per a l’execució de l’envà s’ha de replantejar sobre el terra i el sostre la situació del mateix.
Verticalment se segellaran buits com a perímetre de pas de conductes, canonades, tancaments
d’envans, etc.
Tipus d’obertura
Estructura:
Muntatge mitjançant col·locació de morter CP 636, maons CP 655, amb material de farciment CP
615 i coixinets intumescents CP 651 de Hilti o equivalent, homologades per norma UNE 23802-79,
col·locades sobre malla metàl·lica ancorada amb fixacions de metall segons especificacions del
fabricant.

Característiques
de la fusteria

Ferratges

Dimensions

90x210cm

Material i color

cantell acabat amb ABS llis, ànima d’aglomerat
hidròfug alleugerit. 2 cares de tauler MDF
hidròfug de 8mm acabat pintat, color a definir
per la DF.
Tirador en forma de U acabat inox, de la casa
Tesa sèrie Mare 400mm o equivalent i pany
amb clau acabat d’acer inoxidable

Muntatge:
Caldrà humitejar les cares de les superfícies de contacte amb el morter, ja sigui dels maons en si
o de les superfícies existents, la col·locació es farà amb tècnica a restregón.
Tractament de juntes i acabats:

Corredissa, obertura per l’interior de l’envà

Definició de les prestacions de la solució per conceptes

Es col·locaran abraçadores intumescents tipus CP 642 de Hilti o equivalent, homologades per
norma UNE 23802-79, col·locades segons especificacions del fabricant.

Espai per al segell del visat telemàtic
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Marc ocult
1. Sistema de mordassa posterior i guia de porta autocentrant, la
inserció del panell porta és senzilla gràcies a la combinació de
la mordassa posterior (foto A) i de la guia autocentrante que
s'instal·la sense necessitat de fer forats a terra.

2. Embellidor tancament davanter pintat del mateix color de la
paret, amagant el límit de la vista.

Espai per al segell del visat telemàtic
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3. Perfil d'estructura integrada Els muntants verticals, el travesser
superior i el muntant de topall es presenten llestos per al seu
estucat en la versió cartró guix, el que permet que es pintin del
mateix color que la paret que allotjarà el contramarc.

10. Travessers horitzontals de reforç: 12 travessers horitzontals de reforç en xapa zincada de gruix
7/10, perfilats en forma trapezoidal per garantir una alta resistència a les compressions laterals (i
així garantir que el pas de la porta es mantingui sempre constant).
11. Perfil d'alineació: Acompanya al contramarc en tota la seva longitud i permet crear una unió
rígida entre la caixa de topall i el calaix metàl·lic, facilitant la col·locació.
12. Tancament davanter: Permet la regulació i ofereix un millor tancament.
13. Tancament posterior de porta regulable: Permet modificar la llum de pas sense desmuntar

4. Juntes de reforç per garantir la linealitat i una millor unió entre
travessers, caixa i topalls.

el panell de la porta.
14. Carros de lliscament certificats amb coixinets de boles Garanteixen la durada, la fluïdesa i el
silenci
del lliscament. La càrrega estàndard és de 80 quilos.
15. Embellidor termoplàstic transparent en el límit: Completament transparent, no només
augmenta l'impacte estètic del muntant de topall, sinó que gràcies al coixí d'aire que es crea, la
porta xoca amb suavitat.

5. Sistema d'esquadres reforçades que ofereix garantia de
linealitat, quadratura i robustesa.

16. Contrapicaporta: Ofereix la possibilitat d'instal·lar fàcilment el picaporta.
17. Baixporta: Augmenta la robustesa i la integritat del contramarc.

Descripció, composició i característiques de les obertures
Codi

Descripció general per a cada tipus

Pi.C90.Fh.c
6. Topalls reforçats per augmentar la solidesa del contramarc i
reduir el risc de flexions.

7. Riel extraíble: Permet la substitució dels mecanismes que poden patir desgast.

Tipus d’obertura

8. Xarxa excel·lent per enguixat.

Característiques
de la fusteria

9. Muntant de topall: revestit de PVC a relleu que es pot pintar.

Espai per al segell del visat telemàtic

Porta formada per una fulla corredissa de mides 2.10x0.9m de pas,
gruix de 43cm de gruix amb bastiment perimetral de fusta dura de
27x33mm acabat pintat color a definir per la DF, ànima d'aglomerat
hidròfug alleugerit. 2 cares de tauler MDF hidròfug de 8mm acabat
pintat, color a definir per la DF. Inclou serigrafia segons plànol detall.
Bastiment de fusta interior, revestit amb panell de MDF hidròfug 11mm
pintat. Contramarc metàl·lic tipus Eclisse model Syntesis versió cartró
guix o equivalent amb guia de rail extraíble d'alumini 6060 norma une
9006: 1 i carros de lliscament amb coixinets de boles revestits amb niló
6,6 elastomèric durabilitat 100.000 cicles uni en 1527. El contramarc ha
de ser fabricat per perfils de xapa galvanitzada sk 0.9 mm de gruix,
compost de 14 travessers horitzontals, muntants verticals reforçats,
travesser superior metàl·lic. Amb tapeta superior del mateix material.
Corredissa, obertura per l’interior de l’envà
Dimensions

90x210cm

Material i color

cantell acabat amb ABS llis, ànima d’aglomerat
hidròfug alleugerit. 2 cares de tauler MDF
hidròfug de 8mm acabat pintat, color a definir
per la DF.
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Ferratges

Tirador en forma de U acabat inox, de la casa
Tesa sèrie Mare 400mm o equivalent i passador
encastat amb possibilitat d’obertura des de
l’exterior de la casa Tesa model Serie Mare
condena redonda o equivalent.

Definició de les prestacions de la solució per conceptes
Les prestacions son les mateixes que les descrites en Pi.C90.Fhl.b.

Descripció, composició i característiques de les obertures
Codi
Pi.P80+40.FL.a
Pi.P90.FL.a
Pi.P80.FL.a

Descripció general per a cada tipus
Porta de fusta de dues fulles batents de 43mm de gruix. Marc de la fulla
de 27x33mm, ànima d’aglomerat alleugerit, dos cares de tauler MDF de
8mm lacat amb pintura per MDF color a definir per la DF. Amb tapetes
de MDF lacades amb pintura per MDF.

Tipus d’obertura
Característiques
de la fusteria

Abatible
Dimensions

Pi.P80+40.FL.a: 80+40x210cm
Pi.P90.FL.a: 90x210cm
Pi.P80.FL.a: 80x210cm

Material i color
Ferratges

Dos cares de tauler MDF de 8mm lacat amb
pintura per MDF color a definir per la DF
Amb maneta tesa model sena acabat inox i clau
tesa o equivalent.

Definició de les prestacions de la solució per conceptes

Descripció, composició i característiques de les obertures
Codi

Descripció general per a cada tipus

Pi.C140.V

Tipus d’obertura

Porta corredissa automàtica marca Manusa de mides 2,10x1,40m model
Visio 125 o equivalent, amb obertura lateral d’una fulla mòbil. Composta
pels següents elements: operador model Visio de Manusa o equivalent.
Allotjat en un xassís d'alumini extruït de 125mm d'alt i180mm de
profunditat lacat, fabricat segons normes de qualitat ISO 9001: 2000.,
radar planar, per ordenar l'obertura de la porta al detectar el moviment.
Fotocèl·lules de seguretat situades als laterals de la porta. Pany
electromecànic automàtic per Bloquejar l'obertura de la porta. Clau
exterior, que permet l'obertura de la porta des de l'exterior mitjançant
clau.
Corredissa
Dimensions

Espai per al segell del visat telemàtic

140x210cm
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Característiques
de la fusteria

Material i color

Envidriament

Ferratges

Altres

Xassís d'alumini extruït lacat blanc, recobriment
protector de pintura plàstica polimeritzada al
forn. El gruix mínim del lacat és de 60 micres
Fulles transparents t20 de Manusa, compostes
per un plint encolable superior de 75mm
d'altura x 20mm de gruix. Vidre 5+5

Operador model VISIO 125 de MANUSA, format per: un grup universal
amb dos motors trifàsics de corrent altern alimentat a partir d'una xarxa
monofàsica 230v/50Hz; encoder magnètic de posició, velocitat i sentit de
gir; panell electrònic de control amb microprocessador de 16 bits, autosupervisió de funcionament, i sistema de gestió dels motors amb
tecnologia inverter i variació de voltatge i variació de freqüència
independent (VVVF); transmissió "Direct Drive" mitjançant acoblament
directe del motor a la corretja de tracció (sense reductor); arrossegament
de fulles mitjançant sistema de braços creuats, amb dos carros porta-full
amb tres rodes de gran diàmetre cadascun, i un braç d'arrossegament
per cada full mòbil; un sistema de bateries d'emergència per provocar
l'obertura o tancament de les fulles mòbils en cas de fallada del
subministrament de corrent; un selector de maniobra que permet escollir
entre els següents modes d'operació: automàtic, obert, tancat, només
sortida i obertura reduïda. Aquest selector de maniobra està equipat amb
un display digital que avisa l'usuari davant de qualsevol anomalia, i
permet regular els diferents paràmetres de funcionament de la porta.
Pausa oberta; tancament temporitzat; sensibilitat del radar interior i
exterior, longitud de carrera i obertura reduïda. Tot això allotjat en un
xassís d'alumini extruït de 125 mm d'alt i 180 mm de profunditat.
Fabricat segons normes d'assegurament de la qualitat ISO 9001: 2000.
Forrellat electromecànic automàtic per bloquejar l'obertura de la porta.
Clau exterior, que permet l'obertura de la porta des de l'exterior
mitjançant clau
Radar Planar, per ordenar l'obertura de la porta en detectar moviment.
Fotocèl·lules de seguretat situades en els laterals de la porta.
Interface MANUSA o equivalent, que permet comunicar la porta amb
elements de gestió externs.

Definició de les prestacions de la solució per conceptes

Posada en obra, consideracions del replanteig i comptabilitat amb altres elements

Les prestacions son les mateixes que les descrites en Pi.P80+40.Fl.a.

Espai per al segell del visat telemàtic
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tapeta lateral i superior del mateix material a
les portes.

Descripció, composició i característiques de les obertures
Codi

Descripció general per a cada tipus

Ai.P93+93.Fhp.c
Tipus d’obertura
Característiques
de la fusteria
Descripció, composició i característiques de les obertures
Codi
Pi.P90+154.V

Tipus d’obertura
Característiques
de la fusteria

Porta de vidre d’una fulla batent amb tarja superior i mampara fixa de
vidre. Porta col·locada sense marcs, d’obertura abatible sobre frontisses
d’acer inoxidable i mampara col·locada sobre perfil en U d’acer
inoxidable a la part inferior i superior, siliconada a lateral. Subjectat fins
a forjat amb perfil superior 40x40x4 atirantat fins a sostre cada 1m
màxim. Tancament cortiner interior de cartró-guix pintat
Abatible
Dimensions

Porta 90x210cm + fixa 154x210cm

Material i color

Compostes d'un vidre templat de 10mm, .
Inclou vinil de color a definir per la DF fins a
una alçada de 1.10m.
Tirador en forma de U acabat inox, de la casa
Tesa sèrie Mare 400mm o equivalent i pany
amb clau acabat d’acer inoxidable.

Codi

Característiques
de la fusteria

Porta 93+93x210cm

Material i color

Composta de tauler DM hidròfug de 19mm de
gruix acabat pintat color a definir per la DF

Ferratges

Tirador en forma de U acabat inox, de la casa
Tesa sèrie Mare 400mm o equivalent. Amb
tapeta lateral i superior del mateix material a
les portes.

Descripció, composició i característiques de les obertures
Codi

Descripció general per a cada tipus

Mi.C 80+80.Fm
Tipus d’obertura
Característiques
de la fusteria

Descripció, composició i característiques de les obertures

Tipus d’obertura

Dimensions

Descripció general per a cada tipus

Ferratges

Ai.P80+80.Fhp.c

Porta doble batent per a armari. Col·locat sobre marc de fusta de
40x40. Amb frontisses d’acer inoxidable.
Abatible

Descripció general per a cada tipus

Ferratges

Porta 80+80x210cm

Material i color

Composta de tauler DM hidròfug de 19mm de
gruix acabat pintat color a definir per la DF

Ferratges

Espai per al segell del visat telemàtic

Dimensions

Porta 80+80x267cm

Material i color

Els panells de revestiment estan fets de
conglomerat classe e1 (baixa emissió de
formaldeido) de 16 mm de gruix, ignífug classe
1, amb fresat vertical en tota la seva longitud
per contenir el perfil vertical de topall. acabat
superficial de melamina, color a definir per DF
La paret està composta per elements
independents entre si, penjats mitjançant
carros de lliscament amb coixinets a esfera de d
min = 40 mm a una guia de sostre d'alumini
anoditzat de 121 x 88 mm.

Porta doble batent per a armari. Col·locat sobre marc de fusta de
40x40. Amb frontisses d’acer inoxidable de la casa Vidur tipus vidreparet o equivalent.
Abatible
Dimensions

Paret maniobrable insonoritzada pmi Anaunia model a430 aїllament
acústic rw = 43 db o equivalent, gruix total de la paret és de 106 mm...
inclòs estructura (biga) suportació a forjat.
Maniobrable, corredissa

Definició de les prestacions de la solució per conceptes

Tirador en forma de U acabat inox, de la casa
Tesa sèrie Mare 400mm o equivalent. Amb
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R01

Pintat amb pintura a l’aigua. Una mà de fons i dues d’acabat. Color a
definir per la DF.

Dades tècniques de la pintura:


Naturalesa: Acrílica Estirenada



Acabat: Mate o satinat



Color: Blanc i gamma colors



Densitat: Blanc: 1,52-1,58 Kg / L, Colors: 1,50-1,60 Kg / L



Rendiment: 6 - 7 m2 / L



Assecat a 23 º C 60% HR: 30 - 60 minuts



Repintat a 23 º C 60% HR: 6 - 8 hores



Mètodes d'Aplicació: Brotxa i corró



Dilució: Aigua



Neteja d'estris: Aigua



Tenyit: Tint Universal TITAN o Tint a l'Aigua Professional



Volum Sòlids: 40 - 42%



COV: 2004/42/IIA (a) (75/30) Màx. COV s 13 g / L

Aplicació:
No aplicar a: Temperatures inferiors a 7 º C. Amb humitat relativa> = 80%. Amb previsió de pluja
en
les
pròximes
hores.
Per superfícies no preparades: En superfícies en bon estat, aplicar una primera capa diluïda amb
10 - 15% d'aigua, aplicant una segona sense diluir.
Sobre superfícies en mal estat, sanejar totes les zones afectades, eliminant tot el material que no
estigui ben adherit i consistent, netejant tota la brutícia i la pols que pogués tenir.
Per consolidar substrat i homogeneïtzar porositat és recomanable aplicar una primera capa de
Fixador a l'aigua A16 o de segelladora a l'aigua A18.
Elements de protecció de les compartimentacions verticals interiors
No n’hi ha en aquest projecte.

Codi

Descripció general per a cada tipus

R02

Enrajolat amb rajola ceràmica de pasta blanca 20x60cm. Color a definir
per la DF. Col·locat des de paviment fins a cel ras, a trencajunts.

Acabats interiors de les compartimentacions verticals:
Descripció, composició i característiques de les obertures
Codi
Espai per al segell del visat telemàtic

Col·locació

Descripció general per a cada tipus
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Els envans a revestir han de tenir planeïtat i rigidesa, absorció, textura, cohesió, comportament
davant de l’aigua, estar seca i neta de restes de pols o brutícia.
Instal·lar en una capa fina. Distribuir uniformement l’adhesiu C1 amb llana metàl·lica d’acord al
format. L'encolat simple en una capa fina s'aplicarà únicament en la superfície de col·locació, el
doble encolat a la capa fina s'aplicarà tant al dors de la peça (costella) com a la superfície de
col·locació.
No col·locar en cap cas a toc, a pegot o per punts. És fonamental el repartiment equilibrat de
l'adhesiu per tota la peça. És aconsellable, utilitzar guies o creuetes entre peces (disponibles en el
mercat des d'1,5 mm fins a més de 5 mm) que facilitaran la separació entre peces durant la
col·locació.
No s'han d'executar treballs de col·locació ni rejuntat amb temperatures inferiors a 5º C i hi haurà
de tenir precaució amb temperatures superiors a 30º C pel temps obert de l'adhesiu.
A les cantonades entre rajoles es col·locarà el perfil Novopared d’Emac o equivalent, que serà la
mateixa junta que es col·locarà pels canvis de paviment.

La superfície ha d’estar llisa, dura, seca, lliure de pols i greix i depenent del material d’aplicació ha
de ser de color uniforme.
Bolígraf, oli, mina o guix ha de treure’s i/o tapar-se.

Codi
R03

Descripció general per a cada tipus
Revestiment mural de vinil Vescom o equivalent acabat ratllat o amb
dibuix a definir per la DF. Fixat amb adhesiu Vescom e:1mm, B-S1-DO.
Col·locat fins a cel ras. Es col·locarà sobre la paret prèviament
raspallada i allisada de manera que no quedi cap tipus d’irregularitat,
col·locat sobre paret amb encolat.

Característiques referència
Composat per un suport de cotó de 50gr i polivinil plastificat de 300grs imprès a base de tintes a
l’aigua amb un gruix total de 0,55mm (56% de PVC, 22,5% de plastificant i 21,5% de Vescom®),
ample de rotlle de 130cm.

Es recomanable treure el paper antic. No usar paper de forro.
Les parets d’absorbència normal com l’enguixat i estucat, s’ha d’encolar amb imprimació Vescom
en la proporció d’una part d’imprimació Vescom en 3 parts d’aigua. Deixar secar durant ± 5 hores
en condicions adients.
Impregnar les superfícies molt absorbents com guix, formigó, cartró-guix i parets estucades amb
imprimació sense dissoldre. Deixar secar durant ± 5 hores en condicions adients.
Parets pintades netejar-les amb una solució aquosa i un producte desengreixant respectuós amb
el medi ambient. A continuació polir-les (fer-les poroses). Si és necessari impregnar-les.
Parets encolades o superfícies de pintura d’aigua, netejar i /o impregnar amb imprimació Vescom
sense diluir.

Amb tractament Bio-Pruf (certificat) per a resistir les bateries i acabat final finish que ens permet
netejar-lo.

Fixar les superfícies arenoses, polvoritzades o no fixes.

Certificat de foc B S2 D0 (M1).

Impregnar capes fines d’estuc.

Certificat al respecte al medi ambient ISO 14001

Fusta d’aglomerat i conglomerat xapat, impregnar amb imprimació Vescom sense diluir. Si es
necessari tapar i reomplir els forats dels cargols amb un bon reomplert concís.

Certificat ISO 9001 a la qualitat.
Col·locació del Vescom:

Espai per al segell del visat telemàtic

En superfícies no absorbents (que no poden respirar) com per exemple el metall premanipulat o
galvanitzat, materials sintètics i superfícies pintades, s’ha d’utilitzar Vescom No.3000. Els metalls
no premanipulats han de rebre un tractament previ.
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Imprimació Vescom

La temperatura mínima de la superfície ha de ser mínim de 10ºC.
El contingut d’humitat estructural de la superfície pot ser de fins al 6%.

Superfície

Diluir

En general es recomana aplicar la imprimació Vescom amb ajuda d’un raspall rodó. Aplicar la
imprimació Vescom sense dissoldre per exemple en planxes d’enguixat, que facilitarà poder treure
en el futur el revestiment de la paret de la manera més senzilla.

Superfícies d’absorció normal

1 part d’imprimació per 3 10 m²/l
parts d’aigua

Superfícies de gran absorció

Sense dissoldre

Adhesiu Vescom : només s’ha d’usar aquest adhesiu. Tipus segons revestiment:

Us

7 m²/l

Vescom 1000 per a revestiments vinílics fins a 460 g/m.

El consum esmentat és indicatiu i depèn en gran mesura de les condicions de la superfície, la
temperatura, la humitat de l’aire i el tipus de revestiment de la paret.

Vescom 2000 per a revestiments tèxtils i vinílics de 460 g/m i de major pes.

Aplicacions generals:

Vescom 3000 per a revestiments vinílics i tèxtils sobre superfícies poroses.

Instruccions: el revestiment de la paret ha de ser de la mateixa sèrie de producció i ha de ser
aplicat en ordre de numeració successiva. En primer lloc s’ha de dissenyar un pla de tires.

Sacsejar bé els adhesius abans d’utilitzar-los. Segons les condicions com poden ser la temperatura
o l’estat de la superfície o el tipus de revestiment de la paret es pot dissoldre l’adhesiu Vescom
1000 amb un màxim del 4% d’aigua, Vescom 2000 amb un màxim d’aigua del 6% i el Vescom
3000 no es pot dissoldre. S’ha de tancar bé el pot de l’adhesiu. Període de conservació de 9mesos.
Eines: en les cantoneres, la vora del cel ras o sostre i el marxapeus, s’ha d’utilitzar una brotxa
quadrada; per a les parets utilitzar rodet de llana sintètica de pel curt. Netejar les eines amb aigua.
Adhesiu per cobrir

en cas d’utilitzar més rotlles s’ha d’haver numerar en numeració successiva del nombre més alt al
més baix. Tallar el trams a la mida de la paret afegint a això 4cm extra; això és per a compensar
les irregularitats entre el sostre i el sòcol. Aplicar sobre la superfície seguint la numeració dels
llargs. Seguir les indicacions que van a la fulla d’instruccions per porta cada rotlle. Des de la
cantonada des d’on es vol començar, marcar una línia aplomada en un punt igual a l’ample del
material de fins a 2cm (amb llapis de grafit). Encolar la superfície amb un rodet de llana sintètic
de pel curt u ample de tira +20cm.

Qualitat tèxtil amb suport de paper

5 m²/kg

6-7 m²/kg

Penjar la primera peça sobre la superfície encolada a lo llarg de la línea de plomada de tal manera
que el material sobreeixeixi uns centímetres sobre el sostre, el sòcol i la cantonada. Seguidament
amb la ajuda d’una espàtula, pressionar a lo llarg del material de tal manera que l’aire entre el
material i la paret desapareix. Es recomana per a cobrir una cantonada exterior, si això ho permet,
cobrir l’angle. De no ser possible tallar el material en la cantonada i col·locar-lo una altra vegada.

Altres qualitats de tèxtil

4 m²/kg

5 m²/kg

En un angle extern, el material s’ha d’enganxar com a mínim a 30cm.

5 m²/kg

Aplicació a revestiment de paret de vinílic: després d’encolar la superfície per al segon pany,
desenganxar la vora del primer uns ± 10 cm a lo llarg i aplicar una capa fina de cola. Aquest pany
s’aplica amb un solapament d’aprox. 6cm sobre el primer pany, pressionar amb l’ajuda d’una
espàtula. En la part posterior del pany proper al sostre in s’uneixen ambdós panys, fer un tall
vertical de uns 4cm a través de les dos tires solapades. Col·locar la fulla de tall Vescom dins del
tall de manera que el peu del mateix descansi en la paret darrere les tires. Intentar estirar bé el
material. Després de tallar treure la tirant sobrant. Tancar la junta de manera visible i amb ajuda
d’una espàtula estrènyer el material per eliminar l’espai sobrant. Després d’haver aplicat 3 o 4
panys tallar amb l’ajuda de l’espàtula i el tallador els sobrants del sostre i del sòcol. Treure les
restes de cola amb aigua neta i secar.

Consumo en m²/kg
Vescom 1000 Vescom 2000

Qualitats de vinil fins a 460 g/m²
Qualitats de vinil
viscosa/polièster
Qualitats de vinil
major pes

amb

suport

4 m²/kg
de

de 460 g/m² y de

Espai per al segell del visat telemàtic

Vescom 3000

5-6 m²/kg

6 m²/kg

5 m²/kg

4 m²/kg
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Descripció de la solució
Codi

Descripció general per a cada tipus

R04

Enguixat i pintat amb pintura a l’aigua. Una mà de fons i dues d’acabat.
Color a definir per la DF.

Dades tècniques
Dades tècniques definides a R01.

4.2. COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR HORITZONTAL
Part massissa de la compartimentació vertical interior:
En aquest apartat s’han de diferenciar els paviments i el cel ras.
4.02.1. Paviments

Descripció de la solució
Codi de la solució

Descripció general

P01

Paviment vinílic homogeni en rotlle de 200cm d’amplada tipus Aquarius
d’Altro o equivalent e:2mm. Color a definir per la DF. Antilliscant classe
3, amb morter de creació de pendents inclosa.
Aquest paviment es troba en els banys amb dutxa i els vestidors.
Definició de les prestacions de la solución per conceptes:

Característiques generals
Conformat a base de vinil, incorpora partícules de quars i carbur de silici en tot el seu espessor, i
partícules decoratives de PVC en la superfície.

Descripció de la solució
Codi de la solució

Descripció general

P02

Paviment vinílic model Classic Plank Optimu Click color Roble montaña
beige de la casa Pergo o equivalent. Col·locat amb adhesiu sobre base de
morter autonivellant i manta tipus livyn basic de la casa Pergo o
equivalent de 1mm de gruix sobre capa autonivellant i manta tipus livyn
basic de la casa Pergo o equivalent de 1mm de gruix sobre capa
autonivellant i manta tipus livyn basic de la casa Pergo o equivalent de
1mm de gruix. Classe d’ús 33.
Definició de les prestacions de la solución per conceptes:

Espai per al segell del visat telemàtic
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Característiques generals

Sempre guarda i transportar els terres de vinil amb cura per evitar que es deformin. Guarda i
transportar les caixes en piles ordenades sobre una superfície plana. No emmagatzemar les caixes
en posició vertical o en un entorn humit, tampoc en habitacions amb pols ni a llocs amb
temperatures extremes. Es imprescindible deixar que el terra vinil s’aclimati a l’habitació que
s’instal·larà, com a mínim 48h prèvies a la instal·lació, amb temperatures entre 15 i 25ºC. És
necessari mantenir la mateixa temperatura abans, durant i 24h després de la instal·lació.
El tipus de superfície, la seva qualitat i la seva preparació determinen el resultat final de la
instal·lació. S’haurien de prendre les mesures apropiades en cas que la superfície no sigui
adequada per la instal·lació del terra de vinil. Recordi que per qualsevol irregularitat de la superfície
pot deixar marca en el terra de vinil.
En cas de una instal·lació sobre una superfície de fusta, s’ha de retirar qualsevol revestiment del
terra existent. No ha de tenir cap senyal de floridura o plaga de insectes. Asseguris que la superfície
esta anivellada i fixi qualsevol peça solta. Apliqui un compost anivellador per sobre per obtenir una
superfície perfectament preparada. El espai de sota les plaques ha d’estar suficientment ventilat.
Retiri qualsevol obstacle i asseguris de que la ventilació sigui suficient (un mínim de 4 cm2
d’obertura total per m2 de terra). El contingut d’humitat de la fusta no pot superar el 14%.
Qualsevol desnivell de més de 1mm en una longitud superior a 20cm ha de corregir-se. Això també
s’aplica a desnivell de més de 2mm en una longitud de 1m. Utilitzi un compost d’anivellació adequat
i comprovi si es necessitaria un segellat o una imprimació.
Assegureu-vos de que la superfície estigui perfectament plana. Les juntes de ciment que superin
1mm de profunditat s’han de anivellar mitjançant el ús d’un compost d’anivellació.
Assegureu-vos que la superfície estigui seca, estable, plana, neta, i que no tingui molta grassa o
substàncies químiques. Si es necessari, s’ha de raspallar i netejar els adhesius antics existents.
Retiri també tots els residus (inclòs claus), escombri i passi l’aspiradora amb conte abans de la
instal·lació. Corregeixi les imperfeccions principals de superfície, així com esquerdes importants.
Després de la instal·lació del terra es recomana retirar també el sòcol antic i instal·lar un de nou.
Instal·lació
S’ha de mesurar be la superfície de l’habitació abans de començar. Assegurar-se que la ultima fila
de panells tinguin un ample de com a mínim de 5cm al acabar la instal·lació.
Es recomana que primer s’ajusti en sec (sense cola). Començar la primera fila amb una planxa
sencera a la part llarga.

Preparació

Espai per al segell del visat telemàtic

El terra vinil es pot tallar fàcilment utilitzant un cúter o un ganivet mutiusos amb la part decorada
mirant amunt. El tallar la planxa de vinil, marcar la línia i utilitzar el ganivet per fer el tall a la
superfície. Després de tallar, trencar la planxa amb les mans.
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Fer l’ajust de la planxa de la primera fila completa abans d’encolar. Abans de col·locar les planxes
sobre l’adhesiu, assegurar-se d’haver-les tallat de la mida correcte per tal de que encaixin a la
perfecció entre la paret i la planxa que estigui instal·lada. És poden reomplir els espais buits
mitjançant un segellat o kit especial.
Retirar els panell plantejats abans d’encolar. Aplicar la cola per vinils sobre el terra
aproximadament a la mateixa amplada de les dos primeres files. Seguir sempre les instruccions
de la cola per vinils.
Es recomana que es deixi com a mínim 15cm entre juntes de les cantonades curtes de les files
contigües, de manera que no puguin quedar alineades de forma uniforme. No obstant, potser
desitgi provar altres patrons de planxes, segons les seves preferències. Assegurar de alinear
perfectament les primeres files formant una línia recta perfecte. Per exemple, es possible que el
mur de sobre en el que es col·locarà el terra tingui una lleugera inclinació. Es pot comprovar
tensant un cordó. Ajudarà a ajustar la rectitud del terra.
Dibuixar una línia al llarg de les dues primeres files plantejades sense cola. Aquesta línia marca el
límit fins el que s’hauria aplicar la cola.
Instal·lar les dos primeres files a partir de la línia de partida. Col·locar les planxes sobre l’adhesiu
i pressionar o estendre, per poder garantir una bona transmissió del adhesiu. S’ha de retirar
immediatament qualsevol residu de la cola amb un drap humit. No utilitzar mai detergents.
Utilitzar un rodet pesat per garantir una millor unió i transmissió del adhesiu. Passar el rodet per
la zona que s’ha instal·lat abans que passin 30 minuts.
Finalització
Examinar la superfície final del terra instal·lat. Instal·lar el sòcol contra la paret, mai contra el propi
terra. En llocs que resulti difícil col·locar el sòcol, reomplir les juntes de dilatació amb una pasta
elàstica, com la del kit Pergo, a les habitacions molt humides, com en el bany, es pot utilitzar una
pasta per reomplir resistent a l’aigua.
A les zones d’entrada o pas, es recomana tallar la part baixa de les motllures. Per garantir un bon
tall, col·locar la serra de mans per vinils sobre la planxa i simplement tallar-la a través del marc.
Retirar la part tallada de la planxa i aspirar els residus. A continuació, només ha de instal·lar la
planxa pel costat de les motllures.
Quan una fila quedi interrompuda per una canonada, assegurar-se de que el producte quedi
alineat amb el costat més curt dels panells. Realitzar una perforació amb el mateix diàmetre que
la canonada. Col·locar els panells sobre el terra i perforar un forat centrat tancat sobre la unió
dels dos panells. Ara ja es poden instal·lar els panells sobre el terra. Si es tracte de una canonada
doble, perforar un forat a cada un dels punts assenyalats amb un diàmetre equivalent a les de les
canonades.

A continuació, enganxi una peça en el lloc on s’ha aplicat una cola adequada sobre els costat
tallats.
Manteniment
La cola s’ha d’endurir completament abans de poder col·locar els mobles. Per tant, no s’ha de tocar
el terra durant les 24 hores posteriors a la instal·lació i s’haurà de mantenir entre 15-25ºC per tal
de que es completi el procés d’enduriment. No es podrà caminar sobre el terra nou de vinil PERGO
immediatament després de la seva col·locació. Esperar 4 hores després de la seva col·locació.
Es permet l’ús d’una aspiradora. No obstant es prohibeix la utilització de maquines al vapor.
Netejar el terra amb una mopa o fregona mullada o humida.
Protegir els mobles i les potes de les cadires. Utilitzar cadires (d’oficina) de rodes toves apropiades
per un terra vinil, o una catifa protectora. No arrastrar mai objectes o mobles pesats per el terra.
Aixecar-los. Assegurar-se de que les potes dels mobles siguin amples i que tinguin protectors per
el terra perquè no s’embrutin. Com més amples siguin les potes dels mobles, millor es repartirà el
pes sobre el terra, i menys risc hi haurà en que es faci malbé.
Assegurar que la temperatura interior sempre es troba entre 15 i 25ºC. També és important
mantenir una temperatura de la superfície en el rang superior indicat.
Col·locar pelfuts sense base de goma per impedir que s’acumuli la brutícia, sorra o terra en el
terra. De aquesta manera es reduiran es riscos de fer malbé el terra i els requisits de manteniment,
s’ampliarà la vida útil del terra. Recordar el que contacte prolongat amb una goma pot causar
taques permanents. Intentar que no es fumi a l’habitació, ni que s’utilitzin llumins o qualsevol altre
tipus d’objecte calent que el seu contacte pugui fer malbé el terra permanentment.

4.02.1. Sòcols i entregues entre paviments
A continuació es detallen les diferents solucions per a les trobades entre els revestiment verticals
i els paviments, i les trobades entre diferents paviments.

Descripció de la solució
Codi de la solució

Descripció general

S01

Sòcol de nucli de MDF hidròfug de superfície rexapada de color blanc
d’alçada 8cm.

Si es troba en el costat llarg de la planxa, fer un tall de 45 graus des de cada forat fins a la
cantonada d’aquesta.
Espai per al segell del visat telemàtic
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Definició de les prestacions de la solución per conceptes:

Descripció de la solució
Codi de la solució

Descripció general

S02

Sòcol de mitja canya.

Definició de les prestacions de la solución per conceptes:

Comportament de l’aïllament mineral format per llana de roca que presenta un punt de fusió
≥1000ºC DIN 4102-17 amb un comportament davant del foc A 1. Densitat 40 kg/m³.
Aïllament acústic a soroll aeri: Amb la solució d’atracar la divisòria a forjat s’assoleix el següent
paràmetres:

4.02.1. Cels rasos

Descripció de la solució
Codi de la solució

Descripció general

CR01

Cel ras continu tipus D11 de Knauff o equivalent format per una placa de
cartró guix tipus Knauff standard o equivalent, e:15mm, cargolada a una
estructura metàl·lica d’acer galvanitzat de perfils primaris 60/27/0,6mm
separades cada 90cm i perfils secundaris fixats perpendicularment als
primaris mitjançant cavallets i col·locades amb una modulació màxima
de 50cm e/e. Acabat pintat amb pintura a l'aigua una capa de fons i dues
d’acabat.

Posada en obra, consideracions del replanteig i comptabilitat amb altres elements

Definició de les prestacions de la solución per conceptes:
Comportament davant presència de foc

Espai per al segell del visat telemàtic
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Definició de les prestacions de la solución per conceptes:

Sistema de subjecció: Les plaques de cartró guix van fixades amb cargols autoperforants Knauf
cada 17cm com a màxim a una subestructura metàl·lica de xapa d’acer galvanitzat formada per
perfils principals (mestra 60/27) i secundaris (mestra 60/27) ancorats entre ells perpendicularment
al mateix nivell amb cavallets o enllaços en creu en cada trobada. Perfils principals i secundaris
van introduïts en els seus extrems perimetrals dins d’un perfil U30x30 prèviament fixat amb
cargols a tota la vora del cel ras.
Tota l’estructura metàl·lica va fixada al sostre amb barnilles cargolades de penjament a través de
l’accessori “cuelgue combinado” per a CK60x27.
Acabats:: abans de pintar o empastar la superfície es recomana aplicar una capa d’imprimació del
tipus KNAUF TIEFENGRUND o equivalent.
Caldrà realitzar un tractament de les juntes de les cares vistes de les plaques amb cintes fixades
amb una capa de pasta de guix especial FUNGERFULLER de KNAUF de no més d’un mm. Un cop
col·locada la cinta, cal planxar-la i eliminar el material sobrant. Passades 8 hores cal aplicar dos
mans més de pasta de guix JOINTFILLER de KNAUF o equivalent, deixant 8 hores entre l’aplicació
de les diferents mans i el lliscat de la superfície.
Caldrà empastar i lliscar els caps dels cargols de la cara vista de les plaques.
Un cop realitzats tots aquests tancaments i la superfície estigui perfectament lliscada, s’aplicaran
una mà de fons i dues mans d’acabat de pintura de poliuretà, amb agents fungistàtics, d’un sol
component de color blanc.

Descripció de la solució

Perforat

Vel acústic

Placa recolzada

Suspensió T24

Reacció al foc de les plaques: M1. L’estructura dels perfils està concebuda per absorbir les
dilatacions que poguessin produir-se per elevació de temperatura en cas d’incendi durant 90',
quedant protegits tant l’estabilitat del sistema com les instal·lacions de la cambra superior al sostre
registrable. Aquesta prestació tècnica està certificada pel laboratori AFITI LICOF (Espanya) segons
la norma UNEIX 23802:1979.
Durabilitat. Les plaques metàl·liques fabricades amb acer galvanitzat, tenen una espessor de 0,5
mm (les embotides) i 0,6 mm (les plegades) i van revestides amb una capa de pintura de 60
micres que s’apliquen electrostàticament amb pintura en pols polièster polimeritzada en forn a
200è. Tant el material utilitzat com el sistema de fabricació garanteixen una òptima durabilitat i
resistència.
Mode de fabricació. Les plaques recolzades de 300 mm x longitud variable d’acer galvanitzat es
perforen i pleguen per a després ser pintades amb aplicació electrostàtica de pintura en pols
polièster i polimeritzades al forn a 200º, amb capa de 60 micres,
Sistema de suspensió. Els sostres registrables construïts amb plaques metàl·liques de 300mm
d’amplada van muntats a testa pel lateral més llarg i s’instal·len sobre perfils primaris de la sèrie
24.

Descripció de la solució

Codi de la solució

Descripció general

CR02

Cel ras registrable de la casa Movinord o equivalent format per plaques
metàl·liques de 30 cm x 120 de llarg. Instal·lat sobre perfilaria de cantell
recte de 24 cm de base amb subjeccions autonivellables amb barres de
rosca. Acabat microperforat tipus 24/600 post pintat amb una aplicació
electrostàtica de pintura en pols de poliestirè polimeritzat.

Espai per al segell del visat telemàtic

Codi de la solució

Descripció general

CR03

Pintat de color a definir per la DF. Inclou reparacions puntuals de
l'enguixat on ha calgut enderrocar envans existents.

Definició de les prestacions de la solución per conceptes:
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Dades tècniques de la pintura:

Descripció de la solució



Naturalesa: Acrílica Estirenada

Codi de la solució

Descripció general



Acabat: Mate o satinat

CR05



Color: Blanc i gamma colors



Densitat: Blanc: 1,52-1,58 Kg / L, Colors: 1,50-1,60 Kg / L

Cel ras registrable i acústic tipus Danoline Contur de la casa Knauf o
equivalent de plaques de mides 60x60mm e:12,5mm amb perforacions
tipus Micro M1. Banda perimetral de placa tallada sense perforacions.
Col·locat amb perfilaria penjada a sostre de perfils primaris i secundaris.



Rendiment: 6 - 7 m2 / L



Assecat a 23 º C 60% HR: 30 - 60 minuts



Repintat a 23 º C 60% HR: 6 - 8 hores



Mètodes d'Aplicació: Brotxa i corró



Dilució: Aigua



Neteja d'estris: Aigua



Tenyit: Tint Universal TITAN o Tint a l'Aigua Professional



Volum Sòlids: 40 - 42%



COV: 2004/42/IIA (a) (75/30) Màx. COV s 13 g / L

Definició de les prestacions de la solució per conceptes:
El sistema de subjecció és el mateix que CR01.

Aplicació:
No aplicar a: Temperatures inferiors a 7 º C. Amb humitat relativa> = 80%. Amb previsió de
pluja en les pròximes hores.
Per superfícies no preparades: En superfícies en bon estat, aplicar una primera capa diluïda amb
10 - 15% d'aigua, aplicant una segona sense diluir.
Sobre superfícies en mal estat, sanejar totes les zones afectades, eliminant tot el material que no
estigui ben adherit i consistent, netejant tota la brutícia i la pols que pogués tenir.
Per consolidar substrat i homogeneïtzar porositat és recomanable aplicar una primera capa de
Fixador a l'aigua A16 o de segelladora a l'aigua A18.

Descripció de la solució
Codi de la solució

Descripció general

CR04

Cel ras registrable de plaques de fibres minerals de e:19mm (aprox
5,7kg/m²). Dimensions de la placa 60x60 col·locada sobre perfilaria
vista. Color a definir per la DF.

Codi

Descripció general de la solució

Definició de les prestacions de la solució per conceptes:

Espai per al segell del visat telemàtic
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Cortiner

Envà cortiner format per una placa tipus A de 12,5 mm per un costat:
perfil metàl·lics de 48 cm cada 60 cm. Llana mineral interior de e:50 mm
tipus arena d'isover o equivalent. Acabat pintat amb pintura plàstica (una
capa de fons i dues d'acabat).

Definició de les prestacions de la solució per conceptes:

regulació des de l'interior, sòcol doble, el 1r integrat a l'armari, fabricat en tauler marí e:19mm i
1 secundari de PVC blanc. Taulell de treball i lateral tipus Silestone de gama mitja o equivalent,
acabat llis polit color a definir per DF col·locat sobre taulell hidròfug. inclou sòcol de Silestone del
mateix material des d’alçada 0,7 fins 1,40m. Tirador d’acer inoxidable de secció circular de
40mm.

A continuació es defineix l’equipament de les sales de suport
Eq01

4.3. ESCALES I RAMPES INTERIORS
No n’hi ha en aquest projecte
Part massissa de la compartimentació vertical interior:
En aquest apartat s’han de diferenciar els paviments i el cel ras.

MC.5. SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
Veure memòria constructiva d’instal·lacions.

MC.6. EQUIPAMENT

Taulell lineal d’acer inoxidable, damunt de tauler de DM hidròfug de 19mm de gruix amb les
piques del mateix material encastades i sòcol de 20 cm d’alçada tot soldat sense juntes. Collat a
envà amb L metàl·liques cada 1m mínim de tubs de secció 40x30mm rigiditzades amb una
diagonal. Inclou tapetes de PVC per tubs. Allargada de 3.22m. Inclou enrajolat de la paret des
del sòcol de la pica fins a fals sostre de rajola ceràmica de pasta blanca 20x60cm. Color a definir
per la DF.

Eq02
Taulell lineal d’acer inoxidable, damunt de tauler de DM hidròfug de 19mm de gruix amb sòcol de
20 cm d’alçada soldat sense juntes. Collat a envà amb L metàl·liques cada 1m mínim de tubs de
secció 40x30mm de llargada horitzontal 400mm i vertical 300mm rigiditzades amb una
diagonal. Inclou tapetes de PVC per tubs. Allargada de 1.66m .Inclou enrajolat de la paret des
del sòcol de la pica fins a fals sostre de rajola ceràmica de pasta blanca 20x60cm. Color a definir
per la DF.

A continuació es defineix l’equipament de la cuina
Cu01
Moble format per mòduls inferiors i superiors. Armaris i calaixeres de tauler de melamina
e:1,8mm amb revestiment laminat a dues cares color a definir per DF. Cantoneres amb PVC llis,
frontisses d'alumini anoditzat amb possibilitat d'obertura màxima de 180º. La base amb 4 potes
anivellades amb regulació des de l'interior, sòcol doble, el 1r integrat a l'armari, fabricat en
tauler marí e:19mm i 1 secundari de PVC blanc. Taulell de treball tipus Silestone de gama mitja
o equivalent, acabat llis polit color a definir per DF col·locat sobre taulell hidròfug, inclou sòcol de
Silestone del mateix material des d’alçada 0,7 fins 1,40m. Tirador d’acer inoxidable de secció
circular de 40mm. Sòcol fins a armari superior. Inclou forats als mobles per integració de
nevera, forn-microones, rentavaixelles i campana extractora. Taulell amb forat per a pica i placa
d’inducció de 60x50cm. El taulell de la pica és de sistema de regulació d’alçada motoritzada
mitjançant sistema hidràulic amb reforç estructural a parament vertical.
Cu02
- Illa de cuina format per quatre mòduls de tauler de melamina e:1,8mm amb revestiment
laminat a dues cares color a definir per DF. Cantoneres amb PVC llis, frontisses d'alumini
anoditzat amb possibilitat d'obertura màxima de 180º. La base amb 4 potes anivellades amb
Espai per al segell del visat telemàtic

Eq03
Taulell lineal d’acer inoxidable, damunt de tauler de DM hidròfug de 19mm de gruix amb sòcol de
20 cm d’alçada soldat sense juntes. Collat a envà amb L metàl·liques cada 1m mínim de tubs de
secció 40x30mm de llargada horitzontal 400mm i vertical 300mm rigiditzades amb una
diagonal. Allargada de 1.50m. Inclou tapetes de PVC per tubs. Inclou. enrajolat de la paret des
del sòcol de la pica fins a fals sostre de rajola ceràmica de pasta blanca 20x60cm. Color a definir
per la DF.
A continuació es defineix l’equipament de les sales de suport
Eb01
Barra mural abatible per a bany adaptat, de 800mm de llargària. Tub d’acer inoxidable de 40mm
de diàmetre, col·locat amb fixacions mecàniques.

Eb02
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Barra mural angular d’acer inoxidable de secció de diàmetre 40mm separada de la paret 45mm,
part vertical col·locada a 60cm de la paret. Col·locat amb fixacions mecàniques , ha de suportar
1KN en qualsevol direcció.

Eb03

paret 40mm subjectat a paret amb pipetes en “L” cada metre de rodó
10mm encastades a paret amb embellidor. Dos passamans col·locats a
una alçada de 1m i 0.7. Metres lineals totals 3.85 m.

Descripció de la solució

Barra mural d’acer inoxidable de secció de diàmetre 40mm separada de la paret 45mm. Col·locat
amb fixacions mecàniques , ha de suportar 1KN en qualsevol direcció.

Codi de la solució

Descripció general

S.03

Barana doble d’acer pintat de color gris fixat de manera mecànica a terra
mitjançant un perfil de secció “L” d’ales desiguals de mida 100x50mm.
Muntants firmats amb perfil de secció “T” de mides 40x40mm, i remat
superior amb perfil en “L” de 100x50mm. , passamà de secció rodona
amb diàmetre de 50mm separat dels muntants 40mm subjectat a
muntant amb pipetes en “L” cada metre de rodó 10mm soldat a
muntant.. Dos passamans col·locat a una alçada de 1m i 0.7. Metres
lineals totals 5.54 m.

Eb04
Cadira adaptada per dutxa de mides 40 x 40 col·locada a 45cm d’alçada. Abatible amb respatller.

Eb05
Mirall de 60x120cm sobre suport hidròfug, encastat i enrassat amb enrajolat.

MC.7. URBANITZACIÓ DELS ESPAIS EXTERIORS
La urbanització dels espais exteriors es centra en l’espai que genera l’edifici al fer el retranqueig
de la seva façana.
L’espai exterior queda definit per els següents elements:
Descripció de la solució
Codi de la solució

Descripció general

S.01

Reixa exterior de muntants de mides 0,05x0,05x1.10m d’acer pintats de
color gris separats cada 10cm fixats a terra mecànicament, amb 2
travessers a 20cm i a 70cm d'alçada de mida 0,03x0,20x11.15m i 2
travessers a 20cm i a 70cm d'alçada de mida 0,03x0,20x11.45m. Fixat
de manera mecànica a terra mitjançant un perfil de secció "L" d'ales
desiguals de mida 100x50mm Porta de doble fulla de mides 1.25x1.10m
d’obertura a interior amb pany d’embutir d’acer inoxidable per a fusteria
metàl·lica i clau, electrificat per porter automàtic.

Descripció de la solució
Codi de la solució

Descripció general

S.02

Barana doble d’acer pintat de color gris fixat de manera mecànica al mur
existent, passamà de secció rodona amb diàmetre de 50mm separat de

Espai per al segell del visat telemàtic
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MC.I. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA D’ESTRUCTURES

1.-

Descripció i justificació de la solució estructural adoptada.

MC.1 DESCRIPCIÓ GENERAL DE LES ESTRUCTURES
L'actuació consisteix en una sèrie d'estintolaments en parets de càrrega i a forjat un forat
d'escala que s'anul.la. De forma prèvia a qualsevol tasca d'estintolament, es procedirà a la
retirada dels bastiments a les parets de càrrega on es tapien forats. Aquests tapiats es faran
amb paret estructural de gero, havent retirat prèviament el paviment per tal d'arrencar la paret
de sobre l'entrebigat del forjat sanitari o directament de sobre el fonament. Un cop realitzades
les actuacions anteriors, es procedirà a la realització un per un dels estintolaments.
S'apuntalaran els forjats a cada bigueta a la zona de treball per cada estintolament.
A continuació s'adjunta la memòria resum de les càrregues i càlculs per cada un dels
estintolaments, així com els apartats de materials, coeficients, combinacions i mètodes de càlcul.
També s'incorpora el manteniment de les estructures i la normativa vigent.

Es tracta d'una reforma d'un habitatge unifamiliar aïllat, que afecta puntualment
l'estructura en dos punts concrets:

- Estintolaments de pas planta baixa de 105x210. Es col.loca un sol perfil HEB140, carregant 15 cm a cada costat de la paret de gero e=15 cm estructural existent.
La limitació de fletxa utilitzada ha estat L/1000 i les càrregues considerades les
següents:

- Part proporcional forjat 10,20 x 0,6 = 6,12 m ample tributari
1.-

Descripció i justificació de la solució estructural adoptada.

2.-

Accions previstes al càlcul.

3.-

Materials.

4.-

Coeficients de seguretat.

5.-

Hipòtesis de càlcul.

6.-

Mètodes de càlcul.

7.-

Criteris de dimensionament.

8.-

Procés Constructiu.

9.-

Conservació de la estructura.

- Forjat de biguetes existent sostre planta baixa:
*Pes propi = 2,00 kN/m2 segons plànols originals
*Càrrega permanent = 2,40 kN/m2 (envans i paviments pesats)
*Sobrecàrrega d'ús = 3,00 kN/m2
-Paret existent = 15 cm = 0,15 x 18kN/m3 x màxim 1 metre altura = 2,7 kN/m

La planta superior descarrega en aquesta zona mitjançant dos pilars i un tros de
paret de càrrega que queden fora de l'àmbit d'aquests estintolaments segons plànol
original:

10.- Normativa

Espai per al segell del visat telemàtic
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La limitació de fletxa utilitzada ha estat L/1000 i les càrregues considerades les
següents:

- Part proporcional forjat 10,20 x 0,6 = 6,12 m ample tributari
- Forjat de biguetes existent sostre planta baixa:
*Pes propi = 2,00 kN/m2 segons plànols originals
*Càrrega permanent = 2,40 kN/m2 (envans i paviments pesats)
*Sobrecàrrega d'ús = 3,00 kN/m2

- Forjat de biguetes existent sostra planta primera (coberta):
*Pes propi = 2,00 kN/m2 segons plànols originals
*Càrrega permanent = 2,40 kN/m2 (envanets i ceràmica)
*Sobrecàrrega d'ús coberta = 1,00 kN/m2
-Paret existent planta primera = 15 cm = 0,15 x 18kN/m3 x 3 metre altura = 8,1
kN/m

Càrrega total majorada sobre dintells planta baixa = 67,55 kNm, perfil HEB-140
Per una ceràmica de 20 N/mm2 de resistència i un morter de 10N/mm2 de
resistència, la resistència a la compressió és de 7 N/mm2. Tenint en compte un
control d'execució C i una categoria II, el coeficient de seguretat (el més restrictiu) és
de 3. Per tant la resistència de càlcul seria de 7/ 3 = 2,33 N/mm2. Per un tallant
majorat de 4390 N / 150x150 mm = 1,95 N/mm2, inferior al límit. Per tant
recolzaments de 15 cm suficients.

- Estintolaments de pas planta baixa de 110x267. Es col.loca un sol perfil HEB140, carregant 22 cm a cada costat de la paret de gero e=15 cm estructural existent.

Càrrega total majorada sobre dintells planta baixa = 117,30 kNm, perfil HEB-140. Per
complir una resistència màxima de 2,33 N/mm2 als recolzaments, realitzar petit dau
de formigó de repartiment amb un recolzament de 22x15 cm

- Estintolaments de pas planta baixa de 107x267. Es col.loca un sol perfil HEB140, carregant 10 cm a cada costat de la paret de gero e=15 cm estructural existent.
Aquest dintell aguanta l'arribada de l'escala. La limitació de fletxa utilitzada ha estat
L/1000 i les càrregues considerades les següents:

- Part proporcional escala 4,65 x 0,5 = 2,33 m ample tributari
- Forjat escala:

Espai per al segell del visat telemàtic
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*Pes propi = 5,00 kN/m2 aprox. llosa d'escala
*Càrrega permanent = 1,00 kN/m2 (paviment escala)

- Part proporcional forjat 7,35 x 0,6 = 4,41 m ample tributari

*Sobrecàrrega d'ús = 3,00 kN/m2

- Forjat de biguetes existent sostre planta baixa:

-Paret existent = 15 cm = 0,15 x 18kN/m3 x màxim 1 metre altura = 2,7 kN/m

*Pes propi = 2,00 kN/m2 segons plànols originals
*Càrrega permanent = 2,40 kN/m2 (envans i paviments pesats)

Càrrega total majorada sobre dintells planta baixa = 29,40 kNm, perfil HEB-140. Per
complir una resistència màxima de 2,33 N/mm2 als recolzaments, el recolzament
serà superior a 10 cm com a mínim.

*Sobrecàrrega d'ús = 3,00 kN/m2

- Forjat de biguetes existent sostra planta primera (coberta):
*Pes propi = 2,00 kN/m2 segons plànols originals
*Càrrega permanent = 2,40 kN/m2 (envanets i ceràmica)
*Sobrecàrrega d'ús coberta = 1,00 kN/m2
-Paret existent planta primera = 15 cm = 0,15 x 18kN/m3 x 3 metre altura = 8,1
kN/m

Càrrega total majorada sobre dintells planta baixa = 89,80 kNm, perfil 2 UPN-260
amb pletina inferior segons detall.

- Estintolaments de pas planta baixa de 223x242. Es col.loquen 2 perfils UPN200, primer per la part exterior i després per la part interior. La limitació de fletxa
utilitzada ha estat L/1000 i les càrregues considerades les següents:

-Paret existent planta segona = 30 cm = 0,3 x 18kN/m3 x 4 metres altura = 21,6
kN
- Estintolaments de pas planta baixa de 300x242. Es col.loquen 2 perfils UPN260, carregant sobre mènsula HEB-160, sobre pilar també HEB-160, segons plànols.
La limitació de fletxa utilitzada ha estat L/1000 i les càrregues considerades les
següents:
Espai per al segell del visat telemàtic

Càrrega total majorada sobre dintells planta baixa = 29,16 kNm, perfil 2 UPN-200
amb pletina inferior segons detall. Per complir una resistència màxima de 2,33
N/mm2 als recolzaments, el recolzament serà superior a 15 cm com a mínim.
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- Dintell entrada de pas planta baixa de 469x242. Es col.loquen 2 perfils UPN280, primer per la part exterior i després per la part interior. La limitació de fletxa
utilitzada ha estat L/1000 i les càrregues considerades les següents:

-Paret existent planta segona = 30 cm = 0,3 x 18kN/m3 x 4 metres altura = 21,6
kN

Càrrega total majorada sobre dintells planta baixa = 29,16 kNm, perfil 2 UPN-280
amb pletina inferior segons detall. Per complir una resistència màxima de 2,33
N/mm2 als recolzaments, el recolzament serà superior a 15 cm com a mínim.

- Estintolaments de pas planta baixa de 140x242. Es col.loca un sol perfil HEB140, carregant 15 cm a cada costat de la paret de gero e=15 cm estructural existent.
La limitació de fletxa utilitzada ha estat L/1000 i les càrregues considerades les
següents:

- Part proporcional forjat 5,40 x 0,6 = 3,24 m ample tributari
- Forjat de biguetes existent sostre planta baixa:
*Pes propi = 2,00 kN/m2 segons plànols originals

Càrrega total majorada sobre dintells planta baixa = 37,50 kNm, perfil HEB-140. Per
complir una resistència màxima de 2,33 N/mm2 als recolzaments, el recolzament
serà superior a 15 cm com a mínim.

TOT EL SISTEMA ESTRUCTURAL ES CONSIDERARÀ CONFORME A LES
ESPECIFICACIONS RELATIVES A MATERIALS I DIMENSIONS DETALLADES A LA
CORRESPONENT DOCUMENTACIÓ GRÀFICA, PLECS I MEDICIONS.

*Càrrega permanent = 2,40 kN/m2 (envans i paviments pesats)
*Sobrecàrrega d'ús = 3,00 kN/m2
-Paret existent = 15 cm = 0,15 x 18kN/m3 x màxim 1 metre altura = 2,7 kN/m

La planta superior ja no hi ha paret de càrrega, així que la càrrega de coberta no
descarrega sobre aquesta paret,segons plànol original:

Espai per al segell del visat telemàtic
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2.-

Accions previstes al càlcul.

b) Càrrega permanent: càrrega deguda als pesos de tots els elements
constructius i instal·lacions fixes que suporta l'element resistent.

Les segones s’articulen segons tres tipologies distintes d’acció, que
obeeixen al tipus i característiques de l’explotació prevista de l’edifici i de les
seves dependències. Es distingeixen tres tipologies d’acció distinta:

a) Sobrecàrregues superficials: són accions derivades de l'ús, les quals actuen
superficialment sobre els elements resistents. En elles s'inclouen les d'ús
pròpiament dites i tanmateix aquelles que, a judici del que subscriu, s'estima en
cada cas més adients, donat l'ús concret de la zona sotmesa a càrrega, segons
s’expressa mes endavant.
b) Sobrecàrregues lineals: són les accions derivades de l'ús que actuïn al llarg
d'una línia. Al respecte, es té en consideració la sobrecàrrega de balcons volats.
c) Sobrecàrregues aïllades: són les accions derivades de l'ús, que actuen o
poden actuar en un punt de l'estructura.

2.1- Accions gravitatòries

Aquestes són les produïdes pel pes dels elements constructius i dels objectes
que puguin actuar, així com per raó del seu ús i de la neu.

Les primeres s'han entès dissociades en:

La determinació final de les intensitats de les accions de cadascuna de les
tipologies detallades s'ha portat a terme a partir de la consideració del “DB AE
Acciones de la edificación”.Finalment, les terceres, les que tenen en compte
l'acció produïda sobre els elements resistents per acumulació de la neu, s'han
estimat en ordre a l'aplicació del “DB AE Acciones de la edificación”, referents als
pesos específics de la neu, les sobrecàrregues a considerar sobre elements
horitzontals, i sobre els plans inclinats, les accions degudes a l'acumulació de la
neu i a les alternances de càrrega fruit de l'esmentada acumulació,
respectivament.

La concreció dels anteriors conceptes al cas del projecte que es documenta
resulta en els termes que es detallen en els següents subapartats:

a) Pes propi: càrrega deguda al pes de l'element resistent.

Espai per al segell del visat telemàtic
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2.1.1.- Pesos propis i càrregues permanents.
- Hidràulic o ceràmic:
Per a la determinació dels pesos propis i les càrregues permanents degudes als
materials i sistemes constructius empleats, s'han tingut en compte com a
referència, els valors que hi figuren a les taules 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 y 2.5 de la
norma referida, dels que destaquen:

0.80/1 kN/m2.

- Terrazo:

0.80 kN/m2.

- Parquet:

0.40 kN/m2.

e) Materials de coberta:
a) Murs de fàbrica de maó:
- Planxa plegada metàl·lica:

0.15 kN/m2.
0.60 kN/m2.

- de maó massís:

18 kN/m3.

- Teula corba:

- de maó foradat:

15 kN/m3.

- Pissarra:

0.30 kN/m2.

- Tauler de rajola:

1.00 kN/m2.

- de maó calat:

12 kN/m3.

b) Murs de fàbrica de bloc:

f) Materials de construcció:

- de bloc buit de morter:

16 kN/m3.

- Sorra:

- de bloc buit de guix:

10 kN/m3.

- Ciment:

16 kN/m3.

- Ciment:

17 kN/m3.

c) Formigó:

- Formigó armat:

15 kN/m3.

- Escòria granulada:

25 kN/m3.

- Formigó en massa:

23 kN/m3.

- Formigó d’escòria (arlita):

16 kN/m3.

11 kN/m3.

2.1.2.- Càrregues lineals considerades.

Les intensitats considerades de les accions gravitatòries lineals es detallen en la
següent relació:

d) Paviments:
Espai per al segell del visat telemàtic
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- Tancaments ceràmics sense perforacions d’altura fins a 3.00 metres.
kN/ml

9

- Tancaments ceràmics perforats, d’altura fins a 3.00 metres.
kN/ml

6

- Tancaments lleugers d’altura fins a 3.00 m.

2.3.- Accions tèrmiques.

4 kN/ml

- Envanets d’altura fins a 3.00 metres y espessor 10 cm.
kN/ml

3

- Envanets d’espessor 15 cm., de maó perforat d’altura
fins a 3.00 metres.

No s'han considerat.

2.4.- Accions reològiques.
6.75 kN/ml

- Tancaments de bloc de formigó de dues fulles sense perforacions,,
de 20 cm. exterior i 10 cm. interior.
kN/ml

No s'han considerat.
14.50

- Tancaments de blocs de formigó de dues fulles amb perforacions,
de 20 cm. exterior y 10 cm. interior.
kN/ml

10.50

2.5.- Accions Sísmiques.

No s'han considerat.

2.1.3.- Càrregues superficials considerades.

Segons punt 1 memòria.

2.2.- Accions del vent.

No s'han considerat.

Espai per al segell del visat telemàtic
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3.- Materials

pretesat

25

25

30

30

3
5

35

3
5

3
0

3
5

3
5

3
0

3
0

30

Els materials emprats per a la construcció dels elements estructurals es detallen a continuació.

* La classe d’exposició es defineix en la taula següent
3.1.-Formigó.
3.1.1.- Docilitat.
La resistència a compressió coincideix amb la resistència característica, definida
en la Instrucció EHE a l'article 39, el seu valor, que es detalla particularment en
els plànols de projecte i que tenen un mínim és 20 N/mm2, pel formigó en
massa i de 25 N/mm2 pel formigó armat.

És de ressaltar que, sigui quin sigui el valor de la resistència, aquesta haurà
d'assolir-se al 28è dia de la seva posta en obra, de manera que al 7è ja s'hagi
obtingut, almenys, el 75% de la resistència que es sol·licita.

La docilitat dels formigons resta establerta en el Plec de Condicions que
s'adjunta. Cal esmentar, però, que la docilitat que li correspondrà a tot el
formigó col·locat en obra és la plàstica, segons definició al respecte a l'article
30è, epígraf 6è, de la EHE, i que la posada en obra dels formigons amb altres
docilitats està estrictament prohibida, excepte en aquells casos en els que
s'utilitzin fluidificants o superplastificants, en les condicions que prescriuen els
mencionats Plecs de Condicions.

3.1.2.- Grandària màxima de l'àrid.
Per assegurar una major durabilitat del formigó a la EHE la resistència
característica mínima de projecte es relaciona amb les diferents classes
d’ambient mitjançant la següent taula:

La grandària màxima de l'àrid acceptat per la confecció dels formigons de l'obra
hauran de complir els requeriments de l'article 28è, apartat 2n, de la EHE, no
acceptant-se valors del mateix superiors als 20 mm.

Resistències mínimes compatibles amb els requisits de durabilitat.
3.1.3.- Contingut de ciment.
Paràmetre
De dosificació

Resistència
mínima
(N/mm2)

CLASSE
Tipus
de
formigó

massa

armat

D’EXPOSICIÓ *

I

IIa

IIb

IIIa IIIb

II I
Ic V

Q
a

Q
b

Q
c

H

F

E

20

--

--

--

--

-- --

3
0

3
0

3
5

3
0

3
0

30

30

3
5

3
0

3
0

3
5

3
0

3
0

30

25

Espai per al segell del visat telemàtic

25

30

30

3
0

El contingut de ciment es detalla a l'apartat 3.7 del Plec de Condicions per la
posada en obra del formigó armat, adjunt a la present, el valors del qual
s'adeqüen a l'article 37.3.1 de la EHE.
El contingut mínim de ciment i la relació aigua/ciment màxima es relacionen en
la EHE amb el tipus d’ambient, o exposició, de les quals es defineixen 13
classes. Aquestes classes d’exposició són:
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Qc
Classe
No
agressi
va

Designaci
Tipus de procés corrosiu
ó

Descripció
H
Gelade
s

I

Cap.

Inferior edificis.

Corrosió d’origen diferent a
clorurs. Humitat alta.

Cobertes, fonamentacions soterranis
no ventilats.

Ilb

Corrosió d’origen diferent a
clorurs. Humitat mitja.

Construccions exteriors protegides
de la pluja.

IIIa

Corrosió per clorurs. Aèria.

Edificacions pròximes a la costa.

IIIb

Corrosió per clorurs.
Submergida.

Fonamentacions i pilars submergits
en el mar.

IIa

Instal.lacions
industrials
substàncies d’agressivitat alta.

Atac químic fort.

Erosió

amb

Atac gel-desgel sense sals Construccions
a
zones
d’alta
fundents.
muntanya, estacions hivernals.

F

E

Atac per sals fundents.

Taulers de ponts o passarel.les a
zones d’alta muntanya.

Abrasió i cavitació.

Dics, paviments de formigó, pilars
de ponts en caudals torrentosos.

Normal

* La descripció és un resum de l’indicada a la EHE i s’inclou com orientativa.

Marina

Illc

Corrosió per clorurs. A zones Fonamentacions i pilars
de marees.
recorregut de la marea.

en

La màxima relació aigua/ciment i mínim contingut de ciment indicats a la EHE
pels diferents tipus d’ambient es ressenya a continuació:
el

Màxima relació aigua/ciment i mínim contingut de ciment
No
marina

IV

Qa

Químic
a

Qb

Corrosió per clorurs en medi, Piscines,
no marines.
d’aigua.

Atac químic dèbil.

Atac químic mig.

estacions,

tractament

Instal.lacions industrials.

Instal.lacions industrials, estructures
marines.

Paràmetr
Tipus
e
de
de
formig
dosificaci ó
ó

Màxima
relació
a/c

Espai per al segell del visat telemàtic

CLASSE DE EXPOSICIÓ

I

IIa

IIb

IIIa IIIb IIIc IV

Qa

Qb

Qc

H

F

E

massa

0,
6 -5

--

--

--

--

--

0,5
0

0,5
0

0,4
5

0,5
5

0,5
0

0,5
0

armat

0,
0,6
6
0
5

0,5
5

0,5
0

0,5
0

0,4
5

0,5
0

0,5
0

0,5
0

0,4
5

0,5
5

0,5
0

0,5
0
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3.1.5.- Característiques mecàniques. Diagrama - de càlcul.
0.85 Fcd

Per a la determinació del comportament de les peces de formigó armat i per a la
seva comprovació
ulterior s'ha adoptat el diagrama paràbola-rectangle,
preconitzat per la Instrucció EHE en el article 39º, apartat 5è.
D'aquest diagrama, figura 1.-, cal destacar el tram elàstic no lineal constituït per
la branca parabòlica, d'equació:
0.002

0.0035

figura 1. Diagrama de càlcul del formigó.
= 0.85 fcd  (1+20), per 0 <<0.2%.
0,
0,6
pretesa
6
0
t
0

0,5
0

0,4
5

0,4
5

0,4
5

0,5
0

0,4
5

0,4
5

0,5
5

0,5
0

0,5
0

--

--

--

--

--

275 300 325 275 300 275

2
0
0

--

2
5
0

275 300 300 325 350 325 325 350 350 300 325 300

2
pretesa
7
t
5

300 300 300 325 350 325 325 350 350 300 325 300

massa
Mínim
contingu
t
de armat
ciment
(Kg/m3)

0,5
5

on:



és la tensió.

fcd
és la resistència de càlcul a compressió del formigó,
obtinguda després de l'aplicació del coeficient de minoració de resistències gf,
detallat a l'apartat 4rt de la present memòria, i


és la deformació, expressada en tant per mil,

així com el tram rectilini de la seva fase plàstica, d'equació:

= 0.85 fcd, per 0.2% <<0.35%.
3.1.4.- Aspecte extern.
3.1.6.- Característiques mecàniques. Mòdul de deformació longitudinal.
L'aspecte extern que hauran de presentar els formigons col·locats en obra es
detallen explícitament en el Plec de Condicions per la posta en obra del formigó
armat, adjunt a la present.
A grans trets, cal esmentar que no s'accepten formigons fissurats, no homogenis
en color o textura o bruts, tant de fluorescències com taques d'òxid o grassa.

Espai per al segell del visat telemàtic

Per a la determinació dels estats de corriments de l'estructura, s'han considerat
els mòduls d'elasticitat longitudinal que es detallen:
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1) Càrregues instantànies o ràpidament variables.

E j = 10.000

Donades les similituds de la retracció amb els efectes produïts per la dilatació
tèrmica, els criteris d'aplicació en les accions resultants són idèntics als tinguts
en compte a les accions tèrmiques.

f cm , j
3.1.8- Característiques Mecàniques. Fluència.

on:

Ej

és el mòdul d'elasticitat inicial del formigó, a la edat de j dies, i

f cm , j és la resistència mitja a compressió del formigó a l’edat de j dies
2

en N/mm .
l’equació

Aquesta resistència es relaciona amb la característica mitjançant

La fluència del formigó és una deformació en el temps que depèn del estat
tensional.
El seu efecte més important en el formigó és augmentar
considerablement les fletxes i redistribuir les tensions, encara que aquest últim
efecte és de segon ordre i, per tant, no es sol considerar a efectes de càlcul
excepte en estructures pretesades.

f cm , j  f ck  8 N / mm 2

2) Mòdul instantani de deformació longitudinal secant:

E j = 8.500

3

El coeficient de fluència depèn de diversos paràmetres essent els més
importants la humitat relativa i el denominat espessor mig (e). Aquest espessor
es defineix com:

f cm , j

2 Ac
u

e=
on:

E j i f cm , j pren els mateixos valors que en el subapartat anterior,

sempre i quan les tensions de servei no sobrepassin el valor 0.45 fcj, on fcj és la
resistència característica a l’edat de j dies.

3.1.7.- Característiques mecàniques. Retracció.

La retracció és una deformació en el temps d’origen no-tensional i que es
comptabilitza en aquells casos en els que és presumible una alteració del
comportament de determinats elements, tals com els pretesats.
Els valors tinguts en compte en aquests casos són conseqüència de sotmetre al
formigó a deformacions unitàries de 2.5 10-4.
Espai per al segell del visat telemàtic

on

Ac

és l’àrea se la secció transversal i

u

és el perímetre en contacte amb l’atmosfera

La taula següent presenta el valor del coeficient de fluència a 10.000 dies i per
tensions inferiors a 0,6 fcm, t0 (on fcm, t0 és la resistència mitja a l’edat de posat en
càrrega de l’estructura).
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Aquest valor de fletxa addicional correspon a 5 o més anys.

Valors del coeficient de fluència

No obstant si la situació ho requereix la fluència y la retracció es poden
considerar per càlculs més complexes, tals com els indicats en els articles 19 y
20 de la EHE.

Humitat relativa %
Edat de posat en 50
60
càrrega
Espessor mig mm
to (dies)

70

80

3.1.9.- Coeficient de Poisson.

50

150 600 50

150 600 50

150 600 50

150 600

1

5,4

4,4

3,6

4,8

4,0

3,3

4,1

3,6

3,0

3,5

3,1

2,7

7

3,8

3,1

2,5

3,3

2,8

2,3

2,9

2,5

2,1

2,5

2,2

1,9

14

3,3

2,7

2,2

2,9

2,4

2,0

2,5

2,2

1,8

2,2

1,9

1,7

28

2,9

2,4

1,9

2,6

2,1

1,8

2,2

1,9

1,6

1,9

1,7

1,5

60

2,5

2,1

1,6

2,2

1,9

1,5

1,9

1,7

1,4

1,6

1,4

1,3

90

2,3

1,9

1,5

2,0

1,7

1,4

1,8

1,5

1,3

1,5

1,3

1,2

365

1,8

1,4

1,2

1,6

1,3

1,1

1,4

1,2

1,0

1,2

1,0

0,9

1.800

1,3

1,1

0,8

1,1

1,0

0,8

1,0

0,9

0,7

0,8

0,7

0,7

L’efecte més important de la fluència i de la retracció en el formigó armat és en
quant a la seva fletxa en el temps. Aquestes fletxes addicionals per les
càrregues permanents o de llarga duració es poden estimar multiplicant la fletxa
instantània pel següent factor

2

1  50 p 

on p  és la quantia geomètrica de l’armadura de compressió AS .

Espai per al segell del visat telemàtic

S'observa un valor de 0.2.

3.1.10.-Coeficient de Dilatació Tèrmica.

Es té en compte un valor igual a 10-5

3.2.- Acer corrugat.

S'utilitza principalment per la confecció del formigó armat, encara que en
determinades ocasions també es requereix el seu ús en elements especials
(ancoratges, tirants, etc), la qual cosa figura explícitament en els plànols de
projecte. Les seves característiques més rellevants són les que es detallen a
continuació:

3.2.1.- Límit elàstic de l'acer.

El límit elàstic de l'acer utilitzat per a la confecció de les armadures del formigó
es fixa en 500 N/mm2., la seva definició y concreció s'adequa als criteris que
fixa l'article 31è, apartat 2ón, de la Instrucció EHE.
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3.2.2.- Diagrama - de càlcul.

essent fyd la resistència de càlcul del material, obtinguda després d'aplicar en el
límit elàstic detallat en 3.2.1. el coeficient de minoració de resistència.

Fyd

Per als acers deformats en fred el diagrama observa un primer tram elàstic amb
la mateixa pendent que la dels acers de duresa natural, i un segon tram no
lineal, d'equació:

0.7Fyd

0.01

0.01

y

y

0.002

0.01

a on
0.002

0.7Fyd

Fyd

a) diagramadecalculodel

b) diagramadecalculodel

acerodedurezanatural

acerodeformadoenfrio



és la deformació unitària,



és la tensió,

E

és el mòdul d'elasticitat i

0.01

f0.2
és la tensió del material en període de càrrega, quan llur deformació
total assoleix una component remanent de valor 0.2%.

Els filferros corrugats tal com els B 500 T queden limitats segons la EHE a
malles electrosoldades i elements no estructurals tals com estreps de subjecció o
muntatge.
Figura 2.- Diagrames de càlcul de l'acer

=


E

+ 0.823{


f 0.2

- 0.7 } , para  > 0.7 f 0.2
5

3.2.3.- Característiques del material i assaigs.

Les característiques dels materials que es detallen, així com els assaigs a que
hauran de sotmetre's, resten determinats en els Plecs de Condicions.
Els diagrames tensió-deformació considerats es representen a la figura 2,
corresponents als acers de duresa natural i els deformats en fred. Per els
primers es té en compte un diagrama bilinear, en el que el seu tram inclinat
observa una pendent de E= 200.000 N/mm2, vàlid per a umbrals de tensió
compresos entre

-fyd <  <fyd

Espai per al segell del visat telemàtic

3.3.- Acer laminat.

S'utilitza per a la confecció d'elements estructurals metàl·lics, tant principals
com secundaris. Les seves característiques més rellevants són les que es
detallen:
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3.3.1.- Resistència de càlcul de l'acer.
S'ha tingut en compte el valor 1.2 10-5.
El límit elàstic considerat per al càlcul dels elements d'estructura metàl·lica són
els que estableix el ““DB SE-A Estructuras de acero””, això és:

- acers S 275 JR (abans A42)

275 N/mm2

- acers S 355 JR (abans A52)

355 N/mm2

3.4.- Obres de fàbrica de totxo.

Quan es detalli en els plànols adjunts, determinats elements o la totalitat dels
mateixos es resoldran mitjançant obra de fàbrica de totxo. Les característiques
més rellevants del material es detallen a continuació:

La resistència de càlcul resta també fixada en aquest mateix article, assolint
valors coincidents amb els del límit elàstic abans esmentats.

3.3.2.- Tipus d'acer.

3.4.1.- Resistència del totxo.

Els valors mínims de resistència dels totxos utilitzats, s'adequaran a la següent
relació:
- totxos massissos

L'acer utilitzat en els elements estructurals que s’utilitzen al projecte que
s'adjunta és S 275 JR.

- totxos perforats
- totxos buits

3.3.3.- Constants elàstiques del acer.

* Mòdul d'elasticitat transversal.
* Coeficient de Poisson. n

20 N/mm2
15 N/mm2

Aquesta resistència s'entendrà com la definida en “DB SE-F Estructuras de
fábrica”.

Les constants elàstiques tingudes en consideració per el càlcul i comprovació de
les seccions d'acer laminat són les següents:

* Mòdul d'elasticitat

20 N/mm2

200.000 N/mm2
81.000 N/mm2

3.4.2.- Resistència dels morters.

Els morters utilitzats seran del tipus M-80 en els que els hi correspon una
resistència de 8 N/mm2; llur dosificació es podrà consultar a la Norma “DB SE-F
Estructuras de fábrica”.

0.3
3.4.3.- Resistència característica de l'obra de fàbrica.

3.3.4.- Coeficient de dilatació tèrmica.

Espai per al segell del visat telemàtic

MEMÒRIA CONSTRUCTIVA

14

VITALLERarquitectura

Travessera de Les Corts 230 ent 2 08014 Barcelona

Tel: +34.934.908.961

arquitectura@vitaller.com

Centre de dia a Vilobí D’Onyar

4.-Coeficients de seguretat

La resistència característica es determinarà en funció del que estableix “DB SE-F
Estructuras de fábrica”. La resistència de càlcul obtinguda de la característica,
després d'aplicar un coeficient reductor de resistència, no serà en cap cas
inferior a les que es detallen:
- totxos massissos

3.2 N/mm2
2.8 N/mm2

- totxos perforats
- totxos buits

Els coeficients de seguretat adoptats afecten tant a les característiques mecàniques
dels materials, com a les accions que sol·liciten a l’estructura. Ambdues tipologies es
detallen a continuació.

2.0 N/mm2

3.4.4.- Deformabilitat de la fàbrica de totxo.

El mòdul d'elasticitat tingut en compte per el càlcul dels elements d'obra de
fàbrica ha estat:
- totxos massissos

5.080 N/mm2
4.445 N/mm2

- totxos perforats
- totxos buits

2.500 N/mm2
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4.1- Coeficients de minoració de resistències dels materials.

Els coeficients de minoració de resistència graven de forma distinta als elements
en funció de diversos paràmetres, dels quals el més rellevant és el tipus de
material que els constitueix. Per a cada cas es té:

4.1.1.- Formigó armat.

Per a la determinació dels coeficients de minoració de resistència del formigó
armat fa falta distingir el que s’aplica directament sobre el formigó, c, i el que
ho fa sobre l’acer d’armar i el de pretensar, s. Donat que el nivell de control
d’execució de l’obra és normal, els coeficients respectius són 1.50, 1.15 y 1.15,
respectivament.

4.1.2.- Acer laminat.

Paral·lelament als anteriors, els de majoració d'accions depenen del material.
Amb aquest criteri s'observen els coeficients que a continuació es detallen.

4.2.1.- Formigó armat.

El valor de càlcul de les accions en formigó armat y segons la EHE per als
diversos estats límits últims, s’obtenen de majorar les càrregues característiques
pels coeficients de seguretat parcials. Així el valor de càlcul es defineix com

Fd   G  i Fk
on

Fk es el valor de la càrrega característica

 i es un coeficient que té en compta la variabilitat de l’acció y que defineix la
taula següent.

 G es el coeficient parcial de seguretat de l’acció considerada definida en la taula
Atès que es treballa amb acers amb límit elàstic mínim garantit, el coeficient de
minoració de resistències observat, a, ha estat 1.05.

següent en funció del nivell de control.

Coeficientes de combinación 
4.1.3.- Obra de fàbrica de maó

El coeficient de minoració de resistències que s’ha tingut en compte per
determinar el comportament de les estructures de obra de fàbrica ha set 2.50.

4.2.- Coeficients de majoració d’accions.
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- càrregues permanents

1,5

- càrregues de valor no constant

1,6

- càrregues variables

1,6

- pretensat

1,0

4.2.2.- Acer laminat.

En l’anàlisi del comportament de les estructures d’acer laminat els coeficients de
referència γs, es concreten en funció de que graven sobre las càrregues
permanents o sobre les càrregues variables. D’aquesta manera s’obté:

El coeficient parcial de seguretat   s’obté segons:

- Sobre les càrregues permanents:

1.33

- Sobre las càrregues variables:

1.50

4.2.3.- Obra de fàbrica de maó.

Nivell de control d’execució
TIPUS D’ACCIÓ
Intens

Normal

Reduït

Permanent

 G  1,35

 G  1,50

 G  1,60

Pretensat

 P  1,00

 P  1,00

---

Permanent de valor no
constant

 G*  1,50

 G*  1,60

 G*  1,80

Variable

 Q  1,50

 Q  1,60

 Q  1,80

El coeficient de majoració d’accions per aquest tipus d’estructures s’ha fixat en
1.65.

De manera que simplificadament els coeficients de majoració d’accions per al
cas freqüent de control normal són:
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5.- Hipòtesis de càlcul

Les hipòtesis de càlcul contemplades per a les anàlisis de l'estructura que es presenta han estat
diverses, en funció del material constituent d'un element o part de l'estructura, principalment.

ELU- ESTATS LÍMITS ÚLTIMS

ELS- ESTATS LÍMITS DE SERVEI:
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6.- Mètodes de càlcul empleats

Per a la determinació dels esforços en els elements estructurals s'han utilitzat, genèricament, els
postulats bàsics de l'elasticitat i la resistència de materials, aplicant-los de forma diversa i a través de
diferents metodologies, en funció de l'element o conjunt a analitzar, tal i com es detalla a
continuació.

PROCESSADORS DE CÀLCUL

CYPE 2018 - Llicència 139931
WIN-EVA - Llicència 3642-E

D'altra banda, per a la comprovació de les seccions de formigó, s'han utilitzat les bases del càlcul en
trencament, considerant que el material treballa en règim anelàstic, contemplant, d'aquesta manera,
les fissures per tracció i l'elasto-plasticitat en compressió, segons s'ha especificat en l'apartat quart
d'aquesta Memòria. Per a la comprovació de les seccions d'acer, en general s'utilitzen les bases del
càlcul elàstic, encara que en algunes unions es contemplen puntualment les consideracions del càlcul
elasto-plàstic.
L'especificació de les metodologies utilitzades per a les anàlisis dels diversos tipus estructurals es
detalla a continuació.

6.1.- Estructures de barres.

Llur anàlisi es porta a terme mitjançant el càlcul matricial d'estructures definides
a l'espai.
Per a la determinació de les matrius de rigidesa de les barres es contemplen els
dos teoremes de Mohr, la llei de Hooke i la teoria de la torsió de Saint Venant.
Tot això permet relacionar tots el moviments possibles dels extrems de les
barres amb els esforços que els provoquen.

PROGRAMES D'ARMAT I COMPROVACIÓ TENSIONAL:

EHE

Prontuario de hormigón.

BIGUETES

Càlcul de Moments i tallants per a forjats unidireccionals.

PILARS
Comprovació d’estructures i armat d’elements de formigó.
Armat automàtic de pilars de formigó armat o en estructura mixta, sotmessos a
esforços normals de flexo-compressió esbiaixada.

AMIDAMENTS

TCQ - Llicència 108117

En els casos que l'esveltesa de l'estructura és determinant, s'utilitza també el
càlcul matricial, encara que basat en la formulació de l'equació d'equilibri de la
estructura sota les consideracions de la teoria en 2on ordre, deduint les matrius
de rigidesa de les barres i els vectors d'accions en funció de l'esforç axial que les
sol·licita. El procés no lineal plantejat es resol mitjançant una aproximació pel
mètode de Newton-Raphson.

6.2.-Programas de càlcul utilitzats
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7.- Criteris de dimensionat

En el dimensionat dels elements que composen l’estructura ha estat considerada la
satisfacció dels estats límits últims, ELU i els estats límits de servei, ELS, que es
detallen a continuació:

Estructura

Freqüència
(Hz)

Gimnasos, palaus d’esports, estadis

8,0

Sales de festes o concerts sense seients

7,0

mínima

Centres comercials i locals públics de gran concurrència
5,0

ELU d’equilibri: els efectes de càlcul estabilitzants sobrepassen als efectes de càlcul
desestabilitzants.

ELU d’esgotament enfront a les sol·licitacions: les forces internes capaces de
desarrollarse en toda sección de la estructura igualan o sobrepasan las fuerzas de
càlcul que les sol·liciten.

Sales amb seients fixes

3,4

Taula 4: Freqüències mínimes dels modes propis d’oscil·lació de les estructures

Element

ELU de inestabilitat: les forces internes capaces de desenvolupar-se en tota secció de
l’estructura igualen o sobrepassen les forces de càlcul que les sol·liciten sumades a
les derivades dels efectes de segon ordre o de inestabilitat.

ELS de fissuració (tant sols en elements de formigó armat i pretensat): l’obertura
característica de les fissures, wk, compleix amb els valors definits en l’article 49.2 de
la EHE en funció de la classe d’exposició de l’element.

Fletxa relativa

Jàssera d’estintolament de murs de càrrega d’obra de
fàbrica.

1/1000

Jàssera d’estintolament d’estructures de pilars i jàsseres.

1/750

Forjats amb envans.

1/500

Forjats sense envans.

1/400

Cobertes transitables.

1/300

Cobertes no transitables.

1/300

Cobertes.

1/300

ELS de deformació: el dimensionat ha estat realitzat segons la menor satisfacció en
cada cas de les limitacions de fletxa que es detallen als requisits bàsics del primer
apartat 0.

ELS de vibracions: Les estructures i els seus elements, amb especial importància els
que treballen a flexió, han estat dissenyats amb modes propis d’oscil·lació majors que
els que s’expressen en la taula 4.
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8.- Procés constructiu

9.- Manteniment de l’estructura

9.1.-Elements constituïts per acer laminat.
El procés constructiu considerat a observar en la posta en obra de l'edifici que es
presenta té en compte l'execució, per aquest ordre cronològic, del capítol de
Moviment de Terres, del dels fonaments i finalment el de l'estructura, aquesta última
realitzada nivell a nivell, des de l'inferior al superior. D'aquest procés, cal destacar
que tot element estructural ha de mantenir-se apuntalat fins que hagi assolit la
resistència prevista en projecte, i que mai es sol·licitaran els elements a situacions de
càrrega més desfavorables que les previstes, tal i com fixen els Plecs de Condicions
adjunts.

Les estructures d'acer tradicionalment són les que comporten major repercussió
quant a les tasques relatives al seu manteniment, donada la major inestabilitat
del material a tenor de la seva estructura molecular. Bàsicament, el
manteniment haurà de fer front a l'oxidació i a la corrosió.

Per això, cap protegir l’estructura de la intempèrie mitjançant els elements
constructius especificats en projecte, en les condicions que fixen els Plecs de
Condicions adjunts.

Per preservar la seva durabilitat, l’estructura s’haurà de sotmetre a un programa
de manteniment concret en base als següents preceptes:

a) L’estructura metàl·lica o l’element és interior o no exposat a agents
ambientals nocius. Deurà realitzar-se una revisió de l’estructura cada cinc anys,
detectant punts d’inici de l’oxidació. En ells i en la zona colindant haurà
d’aixecar-se el material degradat i protegir la zona deteriorada mitjançant la
imprimació local de pintura antioxidant, com a mínim de les mateixes
característiques que la utilitzada en l’obra.

Cada 15 anys s’haurà de procedir a una revisió exhaustiva de tota l’estructura,
realitzant un posterior pintat total de la mateixa amb un material com a mínim
de les mateixes característiques que l’utilitzat en l’obra.

b) L’estructura metàl·lica o element és exterior o queda en un ambient
d’agressivitat moderada. Haurà de realitzar-se una revisió de l’estructura cada
tres anys, detectant punts d’inici de l’oxidació. En ells i en la zona colindant
Espai per al segell del visat telemàtic
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haurà d’aixecar-se el material degradat i protegir la zona deteriorada mitjançant
la imprimació local de pintura antioxidant, com a mínim de les mateixes
característiques que la utilitzada en l’obra.

Cada 10 anys s’haurà de procedir a una revisió exhaustiva de tota l’estructura,
realitzant un posterior pintat total de la mateixa amb un material com a mínim
de les mateixes característiques que l’utilitzat en l’obra.

c) L’estructura metàl·lica és exterior i exposada a un ambient d’agressivitat
elevada. Haurà de realitzar-se una revisió anual de l’estructura, detectant punts
d’inici de l’oxidació. En ells i en la zona colindant haurà d’aixecar-se el material
degradat i protegir la zona deteriorada mitjançant la imprimació local de pintura
antioxidant, com a mínim de les mateixes característiques que la utilitzada en
l’obra.

Cada cinc anys s’haurà de procedir a una revisió exhaustiva de tota l’estructura,
realitzant un posterior pintat total de la mateixa amb un material com a mínim
de les mateixes característiques que l’utilitzat en l’obra.

9.2.-Estructures de formigó.

Les parts de l’estructura constituïdes per formigó armat s’hauran de sotmetre
també a un programa de manteniment, de manera molt semblant al definit per
a l’estructura metàl·lica, ja que el major número de patologies del formigó armat
són conseqüència o es manifesten a l’iniciar-se el procés de corrosió de les seves
armadures. Bàsicament, doncs, el manteniment haurà d’afrontar la prevenció de
la l’oxidació i la corrosió d’aquests elements.

a) L’estructura de formigó és interior. Serà necessària una revisió dels elements
als dos anys d’haver estar construïts y després establir una revisió dels mateixos
cada 10 anys amb objecte de detectar possibles fissuracions, carbonatacions o
anomalies dels paraments.

Si aquestes fissuracions resulten visibles l’observador, serà convenient injectarles i protegir-les amb algun tipus de resina epoxi, per evitar l’oxidació de les
armadures. Així mateix, si s’observen zones amb profunditats de carbonatació
anòmales, hauran de protegir-se mitjançant pintures protectores anticarbonatació.

b) L’estructura de formigó és exterior o queda immersa en un ambient humit.
En aquest cas serà precisa una revisió dels elements a l’any d’haver estat
construïda i després establir una revisió dels mateixos cada dos anys amb
objecte de detectar possibles fissuracions, carbonatacions o anomalies dels
paraments.

Si aquestes fissuracions resulten visibles a l’observador, serà convenient
injectar-les y protegir-les amb algun tipus de resina epoxi, para evitar l’oxidació
de les armadures. Així mateix, si s’observen zones amb profunditats de
carbonatació anòmales, hauran de protegir-se mitjançant pintures protectores
anti-carbonatació.

c) L’estructura de formigó queda exposada a un ambient d’agressivitat elevada.
Serà precisa una imprimació amb resina epoxi de tots els paraments dels seus
elements després d’haver-se completat el fraguat y procedir a una revisió al pas
de sis mesos d’haver estat construït. Posteriorment es sotmetrà a l’estructura a
un programa de revisions bianual amb objecte de detectar possibles
fissuracions, carbonatacions o anomalies dels paraments.

Per preservar la seva durabilitat, l’estructura s’haurà de sotmetre a un programa
de manteniment concret en base als següents preceptes:
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Si aquestes fissuracions resulten visibles a l’observador, serà convenient
injectar-les i protegir-les amb algun tipus de resina epoxi, per evitar l’oxidació
de les armadures. Així mateix, si es s’observen zones amb profunditats de
carbonatació anòmales, hauran de protegir-se mitjançant pintures protectores
anti-carbonatació.

Serà, a més, preceptiva una nova imprimació de pintura anticarbonatació cada
cinc anys, llevat justificació expressa del fabricant de la pintura en relació a altre
calendari, que no excedirà dels 10 anys.

10.- Normativa

10.1.-Normativa bàsica

CÓDIGO TÉCNICO, DB-SE
EHE-2008, “Instrucción de hormigón estructural”.
EFHE, “Estructuras de forjados de hormigón estructural”
N.C.S.E.-02, “Norma de construcción sismorresistente: Parte general y
edificación”.

10.2.-Normativa complementària

EUROCÓDIGO 1, “Bases de proyecto y acciones en estructuras”.
EUROCÓDIGO 1, “Bases de proyecto y acciones en estructuras”
Parte 2-1: Acciones en estructuras densidades, pesos propios y cargas
exteriores
EUROCÓDIGO 1, “Bases de proyecto y acciones en estructuras”.
Parte 1: Bases de proyecto
EUROCÓDIGO 2, “Proyecto de estructuras de hormigón”.
EUROCÓDIGO 2, “Proyecto de estructuras de hormigón”.
Parte 1-4: Reglas generales hormigón de árido ligero de textura
cerrada.
EUROCÓDIGO 2, “Proyecto de estructuras de hormigón”.
Parte 1-3: Reglas Generales
Elementos y estructuras prefabricados de hormigón
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EUROCÓGIGO 2, “Proyecto de estructuras de hormigón”.

Reglas generales para edificios

Parte I–I: Reglas generales y reglas para edificación
EUROCÓGIGO 2, “Proyecto de estructuras de hormigón”.

NTE-ECG, “Cargas gravitatorias”

Parte 1-5: Reglas generales estructuras con tendones de pretensado
exteriores o no adherentes.

NTE-ECR, “Cargas por retracción”

EUROCÓDIGO 3, “Proyecto de estructuras de acero”.

NTE-ECT, “Cargas térmicas”

Parte I-I: Reglas generales

NTE-ECV, “Cargas de Viento”

Reglas generales y reglas para edificación

NTE-EAF, “Forjados”

(suplementos de la UNE-ENV 1993-1-1)

NTE-EAV, “Vigas”

EUROCÓDIGO 3, “Proyecto de estructuras de acero”.

NTE-EHU, “Forjados unidireccionales”

Parte 1-1: Reglas generales y reglas para edificación.

NTE-EHV, “Vigas”

EUROCÓDIGO 4, “Proyecto de estructuras mixtas de hormigón y acero”.
Parte 1-2: Reglas generales proyecto de estructuras sometidas al fuego.
EUROCÓDIGO 4, “Proyecto de estructuras mixtas de hormigón y acero”.
Parte 1-1: Reglas generales y reglas para edificación.
EUROCÓDIGO 8,
sismorresistentes”.

“Disposiciones

NTE-ECS, “Cargas sísmicas”

para

el

proyecto

NTE-EHS, “Soportes”
NTE-EHR, “Forjados reticulares”
NTE-EFL, “Fábrica de ladrillo”
NTE-EFB, “Fábrica de bloques”

de

estructuras

NTE-WXV, “Vigas”

Parte 5: Cimentaciones, estructuras de contención de tierras y aspectos
geotécnicos.

NTE-EXS, “Soportes”

EUROCÓDIGO 8,
sismorresistentes”.

NTE-CPI, “Pilotes in situ”

“Disposiciones

para

el

proyecto

de

estructuras

Parte 1-1: Reglas generales acciones sísmicas y requisitos generales de
las estructuras.
EUROCÓDIGO 8,
sismorresistentes”.

“Disposiciones

Parte 1-2: Reglas generales
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NTE-CEG, “Estudios geotécnicos”

Recomendaciones para el proyecto, construcción y control de anclajes al
terreno. H.P.8-96. Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.

Manual para el cálculo de Tablestacas. Ministerio de Obras Públicas y
Urbanismo.
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UNE EN 274-3:2002 “Accesorios de desagüe para aparatos sanitarios. Parte 3: Control de
calidad”.



L’objecte d’aquest projecte és establir els condicionants tècnics que ha de complir la instal·lació de
fontaneria, i descriure detalladament tots els elements que composen la instal·lació, així com la
seva ubicació, dimensions i normes que s’hauran de complir. Tot això amb la finalitat de garantir
que les instal·lacions de fontaneria que es preveuen en aquest projecte compleixin amb tota la
normativa vigent en la matèria.

UNE EN ISO 3822-2:1996 “Acústica. Medición en laboratorio del ruido emitido por la grifería
y los equipamientos hidráulicos utilizados en las instalaciones de abastecimiento de agua.
Parte 2: Condiciones de montaje y de funcionamiento de las instalaciones de abastecimiento
de agua y de la grifería. (ISO 3822-2:1995)”.



UNE EN ISO 3822-3:1997 “Acústica. Medición en laboratorio del ruido emitido por la grifería
y los equipamientos hidráulicos utilizados en las instalaciones de abastecimiento de agua.
Parte 3: Condiciones de montaje y de funcionamiento de las griferías y de los equipamientos
hidráulicos en linea. (ISO 3822-3:1997)”.

NORMES I REFERÈNCIES



UNE EN ISO 3822-4:1997 “Acústica. Medición en laboratorio del ruido emitido por la grifería
y los equipamientos hidráulicos utilizados en las instalaciones de abastecimiento de agua.
Parte 4: Condiciones de montaje y de funcionamiento de los equipamientos epeciales. (ISO
382242:1975)”.



UNE 19702:2002 “Grifería sanitaria de alimentación. Terminología”.



UNE 19703:2003 “Grifería sanitaria. Especificaciones técnicas”.



UNE 19707:1991 “Grifería sanitaria. Especificaciones técnicas generales para grifos simples
y mezcladores (dimensión nominal ½). PN 10. Presión dinámica mínima de 0,05 Mpa (0,5
bar)”.

MEMÒRIA DE FONTANERIA
OBJECTE DEL PROJECTE TÈCNIC

En aquest apartat es fa una relació de tots els documents que s’han utilitzat per a la redacció
d’aquest projecte.

DISPOSICIONS LEGALS I NORMES APLICADES


R.D 314/2006, de 17 de març pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació Secció HS4
“Subministrament d’aigua” del Document Bàsic “Salubritat”.



R.D 21/2006, de 14 de febrer pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i
d’ecoeficiència en el edificis.



Normes i directrius particulars de la Companyia subministradora.





R.I.T.E. Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (Real Decret 1027/2007, de
20 de juliol de 2007).

UNE EN ISO 12241:1999 “Aislamiento térmico para equipos de edificación e instalaciones
industriales. Método de cálculo”.





Decret 19/1997, de 4 de febrer, Reglament de sorolls i vibracions.

UNE EN 806-1:2001 “Especificaciones para instalaciones de conducción de agua destinada
al consumo humano en el interior de los edificios. Parte 1: Generalidades”.



R.D. 842/2002, de 2 d’agost, Reglament electrotècnic de baixa tensió i instruccions
tècniques complementàries.



UNE EN 816:1997 “Grifería sanitaria. Grifos de cierre automático PN 10”.



UNE EN 1112:1997 “Duchas para griferías sanitarias (PN 10)”.



R.D. 1138/90, Reglament d’abastament d’aigües potables.



UNE EN 1113:1997 “Flexibles de ducha para griferías sanitarias (PN 10)”.



Decret 883/1975, Llei de protecció de l’ambient atmosfèric.



UNE 100151:1988 “Climatización. Pruebas de estanquidad de redes de tuberías”.



Decret 152/2002, de 28 de maig, pel qual s’estableixen les condicions higienicosanitàries
per a la prevenció i el control de la legionel·losi.



UNE 100156:1989 “Climatización. Dilatadores. Criterios de diseño”.



UNE 100171:1989 IN “Climatización. Aislamiento térmico. Materiales y colocación”.



Ordenança general d’higiene i seguretat en el treball (O.M.T. de 9 de març de 1971 del
Ministeri de Treball).



NTE-IFF, Norma tecnològica de l’edificació. 1973. Aigua Freda.



NTE-IFC, Norma tecnològica de l’edificació. 1973. Aigua Calenta.



UNE-EN ISO 9001 : Sistemes de gestió de qualitat.



UNE 157001 : Criteris generals per la elaboració de projectes.



Altres normes UNE referenciades en la reglamentació d’obligat compliment.



UNE EN 274-1:2002 “Accesorios de desagüe para aparatos sanitarios. Parte 1: Requisitos”.



UNE EN 274-2:2002 “Accesorios de desagüe para aparatos sanitarios. Parte 2: Métodos de
ensayo”.
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Normes que han de complir els materials de fontaneria


UNE EN 545:2002 “Tubos, racores y accesorios en fundición dúctil y sus uniones para
canalizaciones de agua. Requisitos y métodos de ensayo”.



UNE EN 1452-1:2000 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción
de agua. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Generalidades”.



UNE EN 1452-2:2000 “Sistemas de canalización de materiales plásticos para conducción
de agua. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 2: Tubos”.



UNE EN 1452-3:2000 “Sistemas de canalización de materiales plásticos para conducción
de agua. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Accesorios”.
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UNE EN 12201-1:2003 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción
de agua. Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades”.

Cabal simultani: cabal que es produeix pel funcionament lògic simultani d’aparells de consum o
unitats de subministrament.



UNE EN 12201-2:2003 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción
de agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos”.

Comptadors divisionaris: aparells que mesuren els consums particulars de cada abonat i el de
cada servei que així ho requereixi l’edifici. En general s’instal·laran sobre les bateries.



UNE EN 12201-3:2003 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción
de agua. Polietileno (PE). Parte 3: Accesorios”.

Comptador general: aparell que mesura la totalitat dels consums produïts a l’edifici.



UNE EN 12201-4:2003 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción
de agua. Polietileno (PE). Parte 4: Válvulas”.

Dipòsit d’acumulació: dipòsit que servirà bàsicament, en els grups de pressió, per a la succió
d’aigua per les electrobombes corresponents sense fer-ho directament des de la xarxa exterior;
de reserva quan el subministrament habitual sigui discontinu o insuficient.



UNE 53131:1990 “Plásticos. Tubos de polietileno para conducciones de agua a presión.
Características y métodos de ensayo”.

Derivació d’aparell: canonada que enllaça la derivació particular o una de les seves ramificacions
amb un aparell de consum.



UNE EN ISO 15874-1:2004 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para
instalaciones de agua caliente y fría. Polipropileno (PP). Parte 1: Generalidades”.

Derivació particular: canonada que enllaça el muntant amb les derivacions d’aparell,
directament o a través d’una ramificació.



UNE EN ISO 15874-2:2004 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para
instalaciones de agua caliente y fría. Polipropileno (PP). Parte 2: Tubos”.



UNE EN ISO 15874-3:2004 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para
instalaciones de agua caliente y fría. Polipropileno (PP). Parte 3: Accesorios”.

Diàmetre nominal: número convencional que serveix de referència i forma part de la identificació
dels diversos elements que s’acoblen entre si en una instal·lació, podent-ne referir al diàmetre
interior o al diàmetre exterior. Venen especificats en les normes UNE corresponents a cada tipus
de canonada.



UNE EN ISO 15875-1:2004 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para
instalaciones de agua caliente y fría. Polietileno reticulado(PE-X). Parte 1: Generalidades”.



UNE EN ISO 15875-2:2004 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para
instalaciones de agua caliente y fría. Polietileno reticulado(PE-X). Parte 2: Tubos”.



UNE EN ISO 15875-3:2004 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para
instalaciones de agua caliente y fría. Polietileno reticulado (PE-X). Parte 3: Accesorios”.

BIBLIOGRAFIA
La bibliografia utilitzada per la elaboració del present projecte ha estat, principalment, els catàlegs
comercials i tècnics dels principals fabricants.

Distribuïdor principal: canonada que enllaça els sistemes de control de la pressió i els muntants
o derivacions.
Escomesa: canonada que enllaça la instal·lació general de l’edifici amb la xarxa exterior de
subministrament.
Espessor nominal: número convencional que s’aproxima a l’espessor del tub.
Fluxor: element de descàrrega que disposa de tancament automàtic i que al ser accionat permet
el pas d’un gran cabal durant el temps que estigui accionat.
Fluxor: clau, temporitzada, de tancament automàtic que al ser oberta es capaç de proporcionar
un cabal d’aigua abundant en un breu període de temps, empleada generalment per substituir el
dipòsit de descàrrega en els inodors i aparells empleats en serveis d’ús públic.
Grup de sobreelevació: equip que permet disposar d’una pressió major que la que proporciona
la xarxa de distribució.

PROGRAMARI DE CÀLCUL
Per a la realització dels càlculs necessaris s’han utilitzats fulls de càlcul tipus Excel dissenyats a
mida per a les necessitats específiques d’aquest tipus d’instal·lacions.

Instal·lació general: conjunt de canonades i elements de control i regulació que enllacen
l’escomesa amb les instal·lacions interiors particulars i les derivacions col·lectives.

DEFINICIONS I ABREVIATURES

Instal·lació interior particular: part de la instal·lació compresa entre cada comptador i els
aparells de consum de l’abonat corresponent.

AFS : Aigua freda sanitària.

Xarxa de canonades, claus i dipòsits que discorren per l’interior de la propietat particular, des de
la clau de pas fins als corresponents punts de consum. Estarà composta de:

ACS : Aigua calenta sanitària.

clau de pas: que permetrà el tall del subministrament a tota ella

RACS: Aigua de retorn o recirculació d’aigua calenta sanitària.
Ascendents (o muntants): canonades verticals que enllacen el distribuïdor principal amb les
instal·lacions interiors particulars o derivacions col·lectives.
Cabal instantani: volum d’aigua subministrat per unitat de temps.
Cabal instantani mínim: cabal instantani que han de rebre els aparells sanitaris amb
independència de l’estat de funcionament.
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derivacions particulars: tram de canalització compresa entre la clau de pas i els ramals d’enllaç
ramals d’enllaç: trams que connecten la derivació particular amb els distints punts de consum
punt de consum: tot aparell o equip individual o col·lectiu que requereixi subministrament d’aigua
freda per a la seva utilització directa o per la seva posterior conversió en ACS.
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Local humit: local en el que existeixen aparells que consumeixen aigua, alimentats per les
derivacions d’aparell de la instal·lació interior particular.
Clau de pas: clau col·locada en el tub d’alimentació que pot tallar-se el pas de l’aigua fins la resta
de la instal·lació interior.
Clau de registre: clau col·locada al final de l’escomesa per a que pugui tancar-se el pas de l’aigua
fins la instal·lació interior.
Passamurs: orifici que es practica en el mur d’un tancament de l’edifici per al pas d’una canonada,
de manera que aquesta quedi solta i permeti la lliure dilatació.
Pressió de prova: pressió manomètrica a la que es sotmet la instal·lació durant la prova
d’estanqueïtat.

DISTRIBUÏDOR PRINCIPAL
És la canonada que distribueix la fontaneria als locals humits que precisen d’aigua, es a dir, els
banys i la cuina. El seu traçat es realitza per zones d’ús comú. En cas d’anar encastada es
col·locaran registres per a la seva inspecció i control de fuites, almenys en els seus extrems i en
els canvis de direcció.
Es col·locaran claus de tall a totes les derivacions, de manera que en cas d’averia de qualsevol
punt, no quedi interromput tot el subministrament.

INSTAL·LACIONS PARTICULARS

Pressió de servei: pressió manomètrica del subministrament d’aigua a la instal·lació en règim
estacionari.

Les instal·lacions particulars són les xarxes de canonades, claus i dipòsits que discorren per
l’interior de la propietat particular, des de la clau de pas fins als corresponents punts de consum.
Estarà composta per:

Pressió de treball: valor de la pressió manomètrica interna màxima per a la que s’ha dissenyat
el tub, considerant un ús continuat de 50 anys.

Una clau de pas situada a l’interior de la propietat particular en un lloc accessible per a la seva
manipulació.

Pressió nominal: número convencional que coincideix amb la pressió màxima de treball a 20 ºC.

Derivacions particulars independents per a cada recinte humit. Cadascuna d’aquestes derivacions
disposarà d’una clau de tall, tant per a l’AFS com l’ACS.

Prova de resistència mecànica i estanquitat: prova que consisteix en sotmetre a pressió d’una
xarxa de canonades amb el fi de detectar ruptures en la instal·lació i falta d’estanqueïtat.
Purgat: consisteix en eliminar o evacuar l’aire de les canonades de la instal·lació.
Tub d’alimentació: canonada que enllaça la clau de tall general i els sistemes de control i
regulació de la pressió o el distribuïdor principal.
Vàlvula de retenció: dispositiu que impedeix automàticament el pas d’un fluid en sentit contrari
al normal funcionament de la mateixa.
Vàlvula de seguretat: dispositiu que s’obre automàticament quan la pressió del circuit puja per
sobre del valor de tarat, descarregant l’excés de pressió a l’atmosfera. El seu escapament serà
reconduït a desguàs.

DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ I ELS SEUS ELEMENTS
La instal·lació de fontaneria es composarà de diverses parts. En els següents capítols es fa una
descripció detallada de cada una de les parts.

Ramals d’enllaç.
Punts de consum, dels quals, tots els aparells de descàrrega, tant dipòsits com aixetes, escalfadors
d’aigua instantanis, els acumuladors, les calderes individuals de producció d’ACS i calefacció i, en
general, els aparells sanitaris, tindran una clau de tall individual.

Derivació Particular
El traçat de la derivació particular serà per el sostre, i per les zones comunes. Aquests traçats
s’aïllaran, segons l’apèndix 03.1 del RITE, amb escuma elastomèrica d’espessor mínim de 20mm
per evitar condensacions en les canonades d’aigua freda, i pèrdues tèrmiques en les canonades
d’aigua calenta. L’aïllament es col·locarà desprès de realitzar les proves d’estanqueïtat adients. El
material de l’aïllament tindrà propietats de barrera de vapor.
Les canonades aniran suportades amb abraçadores d’acer galvanitzat, amb juntes de goma
isofòniques.
La distancia màxima entre suports és la següent:
Tram vertical : 1.80 m.

ESCOMESA
L’escomesa es la conducció que enllaça la instal·lació general interior de l’edifici amb el tub de la
xarxa de distribució pública mitjançant un collarí.
Com aquest projecte es tracta d’una reforma, ens connectarem a la instal·lació existent de
fontaneria, per aprofitar l’escomesa existent que ja disposa l’edifici.
La connexió a la instal·lació existent es realitzarà per la zona indicada als plànols, on s’ubica la
zona de banys existents.

Tram horitzontal : 1.20 m.
Els circuits de canonades per AFS se separaran de les canonades d’ACS o calefacció com a mínim
4 cm, per evitar que les primeres no resultin afectades per el focus de calor. Quan ambdós circuits
estiguin en un mateix pla vertical, el d’AFS anirà per sota del d’ACS.
Les canalitzacions d’aigua sempre aniran per sota de les canalitzacions elèctriques i de senyals,
mantenint les distancies establertes en el REBT-2002, guardant com a mínim una distància en
paral·lel de 30 cm.
Respecte a les conduccions de gas es separaran els circuits d’aigua com a mínim 3 cm dels primers.
Les canalitzacions es replantejaran en obra juntament amb la resta d’instal·lacions per ordenar la
globalitat d’aquestes.
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Sectorització

Càlculs del consum d’ACS

Quan la derivació particular entri en un recinte humit (cuina, lavabos) s’instal·larà una clau de pas
dins del recinte humit en qüestió per sector itzar la instal·lació.

Donat que el consum d’ACS previst al local no superarà els 50 l/dia, no s’ha de disposar d’una
producció solar mínima per a l’ACS, que es produirà amb un sistema semiinstantani, format per
una caldera de condensació i un amb un acumulador.

Derivacions d’aparell



Necessitats diàries:

Es la derivació que connecta la derivació particular amb l’aparell a donar servei.



La temperatura de servei de l’aigua:

Les baixades al punt d’utilització es realitzaran encastades, amb tub corrugat de protecció de color
blau per l’aigua freda, i de color vermell per l’aigua calenta.
En la documentació gràfica es reflecteixen els diàmetres de les diferents derivacions d’aparell.

Aigua freda sanitària
Els principals elements consumidors d’AFS seran els rentamans, les cisternes dels inodors i el
termoacumulador d’ACS. Els recintes humits seran els lavabos públics.
Les aixetes de lavabos seran temporitzades amb pulsació suau i tindran elements estalviadors
d’aigua, com el regulador de cabal. Les aules d’infantil disposaran d’una prolongació de l’aixeta
per a facilitar l’accessibilitat.
Les cisternes dels inodors disposaran de doble mecanisme de descàrrega o d’aturada, per tal de
minimitzar el consum d’aigua.

Acs

50 l/dia
60ºC.

Evidentment aquest consum no es produeix de forma instantània, sinó que es produeix de forma
contínua, es mantint l’acumulador de recolzament a una temperatura de 60 ºC per cobrir tots els
cicles d’utilització dels rentamans i dutxes esporàdiques.
Considerant un dipòsit acumulador de 50 litres a una temperatura de 60ºC s’obtenen els següents
resultats:


Temperatura mitja anual de l’aigua de la xarxa pública:

10 ºC



Temperatura d’acumulació:

60 ºC



Increment de temperatura:

50 ºC

Energia necessària per realitzar l’increment de temperatura:

Q  m  c  T
On:


Q = Energia necessària per a realitzar l’increment de temperatura, en kcal.

La instal·lació s’ha projectat i s’executarà per complir la norma UNE 100030 ‘Prevenció de la
legionel·la en instal·lacions d’edificis’.



m = Quantitat de massa d’aigua a escalfar, en kg.

Segons condicions mínimes de subministrament del CTE-DB-HS4-2.1.3 la temperatura d’ACS en
els punts de consum haurà d’estar compresa entre 50 i 65 ºC. És per això, que tant l’acumulació
com la distribució es fa 60 ºC.



C = Capacitat calorífica de l’aigua. Valor constant [1 kcal·kg-1·ºC-1]



producció i Acumulació d’ACS
Actualment l’ACS s’obté mitjançant una caldera antiga. S’ha decidit mantenir el sistema, canviant
la caldera actual per una nova, amb acumulador integrat. La caldera seleccionada es de la marca
BAXI, que te un kit integrable amb acumulador de 80 litres. El model d’aquest kit es el PLATINUM
COMBI PLUS, en la versió de 24 kW.
L’ACS donarà servei als lavabos dels banys, als rentamans i a l’aigüera de la petita cuina que
s’instal·larà al centre de dia. Aquesta aigua que s’escalfarà, s’ha tingut en compte a l’hora de
dimensionar la instal·lació d’aigua freda ja que és d’aquesta d’on s’extreu el cabal d’aigua necessari
per a escalfar.

Potència necessària per a realitzar l’increment de temperatura en un temps determinat:

P

Q
t

On:


P = Potència necessària per a realitzar l’increment de temperatura, en kcal·h-1 (Potència
efectiva de la caldera).



Q = Energia necessària per a realitzar l’increment de temperatura, en kcal.



t = Temps que es trigarà en realitzar l’increment de temperatura, en h.

S’ha previst una potència de 1512 kcal/h (1,8 kW) produïda amb una caldera Baxi Platinum Combi
Plus 32 AIFM, que a més produirà aigua calenta per al circuit de calefacció d’aquest centre i de
l’equipament situat a la planta primera de l’edifici. L’acumulador ens permet disposar del cabal
d’aigua calenta sanitària necessàri i recuperar la temperatura entre cicles de funcionament en
menys d’una hora.
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Aigua de recirculació
Tant en les instal·lacions individuals com en instal·lacions de producció centralitzada, la xarxa de
distribució estarà dotada de la xarxa d’aigua de recirculació quan la longitud de la canonada
d’impulsió d’A.C.S al punt més allunyat sigui igual o major de 15 metres.

Les xarxes de canonades d’aigua sanitària s’executaran respectant les següents separacions entre
elles i respecte d’altres instal·lacions:


El traçat de canonades d’AFS es realitzarà de tal manera que no resultin afectades per els
focus de calor, per tant han de discórrer sempre separades de les canalitzacions d’aigua
calenta (ACS o calefacció) a una distància de 4 cm, com a mínim. Quan les dues canonades
estiguin en un mateix pla vertical, la d’aigua freda ha d’anar sempre per sota de la d’aigua
calenta.



Les canonades han d’anar per sota de qualsevol canalització o element que contingui
dispositius elèctrics o electrònics, així com de qualsevol xarxa de telecomunicacions,
guardant una distància en paral·lel de almenys 3 cm.



Amb respecte a les conduccions de gas es guardarà almenys una distància de 3 cm.

S’ha previst un circuit de recirculació per al consum dels rentamans, que cumplirà condicions de
salubritat exigides a la norma UNE 100030 ‘Prevenció de la legionel·la en instal·lacions d’edificis’.
La xarxa de recirculació discorrerà paral·lelament a la d’ACS.

DISPOSICIONS GENERALS

EXECUCIÓ DE LES XARXES DE CANONADES

Unions i juntes

Condicions generals
El traçat de les canonades vistes es realitzarà de forma neta i ordenada. Es protegiran
correctament en el cas d’estar exposades a qualsevol tipus de possible deteriorament per cops
fortuïts.
Les canonades ocultes o encastades discorreran preferentment per patis o cambres de fàbrica
realitzats per el seu pas o prefabricats, sostres o terres tècnics, murs cortina o envans tècnics. No
està permès el seu encastament a envans de totxo foradat senzill. Quan discorrin per l’interior de
conductes, aquests estaran correctament ventilats i contaran amb un sistema de buidat.

Les unions dels tubs entre si i d’aquests amb la resta d’accessoris es farà d’acord amb els materials
en contacte i de manera que l’execució de les operacions es durà a terme de forma que no es
provoquin pèrdues d’estanqueïtat a les unions. Per tant, les unions dels tubs seran estanques.
Les unions dels tubs resistiran correctament la tracció, o bé la xarxa la absorbirà mitjançant
l’establiment de punts fixes, i en canonades soterrades mitjançant estreps i recolzaments situats
a corbes i derivacions.
Les unions dels tubs plàstics es realitzaran seguint les instruccions del fabricant.

proteccions

Prevenció i control de la legionel·losi
La xarxa d’aigua sanitària complirà els següents requisits, establerts pel decret 152/2002 pel qual
s’estableixen les condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi:

Proteccions contra la corrosió
Els tubs soterrats o encastats disposaran de revestiments adequats segons el material del primer.



La xarxa interna d’aigua garantirà la total estanquitat, aïllament i la correcta circulació de
l’aigua, evitant que s’estanqui.

Els tubs d’acer aniran recoberts per revestiments de polietilè, bituminós, de resina epoxídica o
amb quitrà de poliuretà



La xarxa interna ha disposarà d’un sistema de vàlvules de retenció que evitin retorns
d’aigua per pèrdua de pressió o disminució del cabal subministrat, sempre que sigui
necessari per tal d’evitar barreges d’aigua de diferents circuits, qualitats o ús.

Els tubs de coure aniran recoberts amb revestiments de plàstic



Les canonades d’aigua freda estaran prou allunyades de les d’aigua calenta perquè no hi
pugui haver transferència de calor de les unes a les altres. La temperatura de l’aigua freda
no superarà els vint graus.



La temperatura de l’aigua en el circuit d’aigua calenta no serà inferior a 50°C en el punt
més allunyat del circuit o a la canonada de retorn a l’acumulador. La instal·lació permetrà
que l’aigua arribi a una temperatura de 70°C.



L’acumulador està situat en una ubicació accessible per a la inspecció, neteja, desinfecció i
presa de mostres.



Els materials en contacte amb l’aigua han de ser capaços de resistir l’acció de la
temperatura i dels desinfectants. S’han d’evitar els que afavoreixin el creixement de
microorganismes.

Separacions respecte d’altres insal·lacions

Espai per al segell del visat telemàtic

Els tubs de fosa aniran recoberts amb revestiments de pel·lícula continua de polietilè, de resina
epoxídica, amb betum, amb làmines de poliuretà o amb zincat amb recobriment de cobertura.
Tota conducció exterior i a l’aire lliure anirà protegida.

Proteccions contra les condensacions
Tant en canonades encastades o ocultes com en canonades vistes, s’ha considerat la possible
formació de condensacions a la seva superfície exterior. Per aquest motiu es col·locarà un element
separador de protecció, no necessàriament aïllant però si amb la capacitat d’actuar com a barrera
de vapor.
Es consideren vàlids els materials que compleixin la UNE 100 171:1989.

Proteccions tèrmiques
Per a altes temperatures s’utilitzaran materials que compleixin la norma UNE 100 171:1989 com
a aïllament tèrmic.
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En el cas de que la temperatura exterior de l’espai per a on passa la xarxa pugui assolir valors
capaços de congelar l’aigua del seu interior, s’aïllarà tèrmicament amb el corresponent aïllament,
segons material i diàmetre del tub. Es consideren adequats els indicats a la norma UNE EN ISO 12
241:1999.

Proteccions contra esforços mecànics
Quan una canonada travessi qualsevol parament de l’edifici o un altre tipus d’element constructiu
que pugui transferir esforços perjudicials de tipus mecànic, es col·locarà una funda o beina, també
de secció circular, de major diàmetre i suficientment resistent.
Quan una canonada travessi, en superfície o encastada, una junta de dilatació constructiva de
l’edifici, es col·locarà un element o dispositiu dilatador, de forma que els possibles moviments
estructurals no li transmetin esforços de tipus mecànic.
La suma dels cops d’ariet i de pressió de repòs no sobrepassarà la sobrepressió de servei
admissible. La magnitud del cop d’ariet positiu en el funcionament de les vàlvules i aparells mesurat
immediatament abans d’aquests, no sobrepassarà els 2 bar, el cop d’ariet negatiu no podrà baixar
per sota del 50% de la pressió de servei.

Proteccions contra sorolls
Com a norma general:
Els forats o patis, tant horitzontals com verticals, per on discorren les conduccions estaran situats
en zones comuns
A la sortida de les bombes s’instal·laran connectors flexibles per a atenuar la transmissió del soroll
i les vibracions de tota la xarxa de distribució .
Les suports i elements penjats per als trams de la xarxa interior amb tubs metàl·lics que transportin
l’aigua a velocitats de 1,5 a 2 m/s seran antivibratoris. S’utilitzaran ancoratges i guies flexibles
que estiguin rígidament units a l’estructura de l’edifici.

Accessoris

Si la velocitat del tram corresponent es igual o superior a 2 m/s, s’interposarà un element de tipus
elàstic semirígid entre el suport i el tub, inclòs quan es tracti de suports que agrupen diversos
tubs.
La màxima separació que hi haurà entre suports dependrà del tipus de canonada, del seu diàmetre
i de la seva posició a la instal·lació.

INSTAL·LACIONS INTERIORS
Es prohibeix la instal·lació de qualsevol classe d’aparells o dispositius que, per la seva constitució
o modalitat d’instal·lació facin possible la introducció de qualsevol fluid en les instal·lacions interiors
o el retorn, voluntari o fortuït, de l’aigua de les esmentades instal·lacions.
Es prohibeix la unió directa de la instal·lació d’aigua a una conducció d’evacuació d’aigües
utilitzades.
Es prohibeix establir unions entre les conduccions interiors empalmades a les xarxes de distribució
pública i altres instal·lacions.
En una canalització unida directament a la xarxa de distribució pública, es prohibeix la circulació
alternativa d’aigua de l’esmentada distribució i d’aigua d’un altre origen.
L’aigua de la distribució pública i la d’altres procedències hauran de circular per conduccions
diferents que no tinguin cap punt d’unió.
Els elements de subjecció en instal·lacions vistes seran brides o grapes separades segons la norma
ITIC, de manera que no flexin més de 2 mm.
Quan calgui travessar elements constructius es farà amb passamurs o passa forjats de plàstic,
permetent que el tub es mogui però sense que es pugui danyar.
A les derivacions individuals les exigències generals per a l’encastament són:
Els tubs no s’encastaran en envans de 5 cm. El mínim seran 7 cm en parets lleugeres i 10 cm en
parets normals.
Caldrà evitar l’encastament en pilars. Si fos necessari, es folrarà amb morter i després es farà la
regata.

Grapes i abraçadores
La col·locació de grapes i abraçadores per a la fixació dels tubs als paraments es realitzarà de tal
forma que les canonades quedin perfectament alineades, respectin les distàncies exigides i no
transmetin sorolls i/o vibracions a l’edifici.
El tipus de grapa o abraçadora serà sempre de fàcil muntatge i desmuntatge, així com aïllant
elèctric.
Si la velocitat del tram corresponent es igual o superior a 2 m/s, s’interposarà un element de tipus
elàstic semirígid entre la abraçadora i el tub.

Suports

El tub d’escomesa es passarà enterrat.
Els tubs no passaran mai per la cambra d’aire d’una paret.
No es passaran els tubs d’aigua pel terra.
Si els muntants no poden anar per façana ni encastats, es posaran en un armari registrable.
Els tubs de distribució es passaran pel sobre de portes i finestres.

Disposicions relatives als aparells

Es col·locaran suports de manera que el pes dels tubs carregui sobre aquests i mai sobre els propis
tubs o les seves unions.

Tots els recipients i aparells que de forma habitual s’alimentin directament de la distribució d’aigua,
el nivell inferior de l’arribada de l’aigua haurà de caure lliurement a 20 mm, com a mínim, del
nivell màxim del sobreeixidor.

No es permet l’ancoratge a cap element de tipus estructural, sempre i quan no sigui possible una
altre solució.

Es prohibeix l’alimentació inferior, és a dir, l’entrada d’aigua per la part inferior del recipient.

Espai per al segell del visat telemàtic

Es prohibeix llençar o deixar caure en un recipient qualsevol l’extremitat lliure de les prolongacions,
flexibles o rígides, empalmades a la distribució pública.
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Les dutxes de mà, l’extremitat lliure de les quals pugui caure accidentalment a la dutxa, estarà
equipada amb un dispositiu antiretorn, acceptat per al Delegació Provincial del Ministeri d’Indústria.
A part, d’acord amb el decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris
ambientals i d’ecoeficiència en els edificis, els aparells hauran de complir les següents condicions:




CABAL INSTAL·LAT
Per al càlcul del cabal instal·lat s’ha fet servir les instruccions de la taula 2.1 de la Secció HS 4 del
Codi Tècnic a on s’indiquen els cabals instantanis mínims per a cada tipus d’aparell:

Les vàlvules de descàrrega, que hauran de situar-se a 200 mm, com a mínim, per sobre
del límit superior dels sanitaris, estaran equipades amb un dispositiu d’aspiració d’aire
destinat a impedir qualsevol retorn de l’aigua. La secció de pas d’aire a través de les
vàlvules d’aspiració no podrà ser en cap punt inferior a un centímetre quadrat i haurà d’estar
sempre lliure.

Tipus d’aparell

Les aixetes de lavabos, rentamans i aigüeres estaran dissenyats per economitzar aigua o
disposaran d’un mecanisme economitzador. En qualsevol cas, obtindran un cabal màxim de
12 litres per minut havent de donar un mínim de 9 litres per minut a una pressió dinàmica
mínima d’utilització superior a 1 bar.



Les cisternes dels inodors disposaran de mecanismes de doble descàrrega o de descàrrega
interrompible.



S’instal·laran preses d’AFS i d’ACS per a les rentadores i rentaplats per a permetre la
possibilitat d’instal·lar equips bitèrmics i reduir el consum energètic.

Cabal instantani
mínim AFS

Cabal instantani
mínim ACS

(l/s)

(l/s)

Rentamans

0,05

0,03

Lavabo

0,10

0,065

Inodor amb cisterna

0,10

-

Aigüera domèstica

0,20

0,10

Aixeta aïllada

0,15

0,10

Dispositius per impedir el retorn
Es col·locaran sistemes antiretorn per evitar la inversió del sentit del flux en els següents punts:

Així, en funció d’aquests consums i del nombre d’aparells existent s’arriba directament a les dades
sobre el cabal instal·lat que apareixen a l’apartat de justificació de càlculs de hidràulics.

Després del comptador
Als tubs d’alimentació no destinats a usos domèstics
Abans dels aparells de refrigeració o climatització
Les instal·lacions de subministrament d’aigua no es podran connectar directament a instal·lacions
d’evacuació ni a instal·lacions de subministrament d’aigua provinents d’un altre origen que no sigui
la xarxa pública.
Els dispositius d’antiretorn es col·locaran combinats amb aixetes de buidat de forma que sempre
sigui possible buidar qualsevol tram de la xarxa.

CÀLCUL DE CABALS
Per a la redacció del present projecte, s’han pres com a premisses de disseny les següents dades.

CARACTERÍSTIQUES DE LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA
Segons la informació facilitada per la companyia d’aigües, la xarxa de distribució d’aigua presenta
els següents paràmetres a l’emplaçament de l’immoble :
Pressió disponible en escomesa :

30 mcda.

Cabal disponible:

Suficient i regular.

Fluctuació de pressió en escomesa :
Alçada màxima des de l’escomesa
Temperatura aproximada de l’aigua d’entrada:

Espai per al segell del visat telemàtic

20 %.
4,5 metres.
10°C.
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DIMENSIONAT DEL TRAMS

Diàmetre nominal del tub d’alimentació

El dimensionat de la xarxa es realitzarà a partir del dimensionat de cadascun dels trams, i per això
es partirà del circuit considerant com més desfavorable que serà aquell que conti amb la major
pèrdua de pressió deguda tant al fregament com a la seva alçada geomètrica.
El dimensionat dels trams es realitzarà d’acord al següent procediment:
El cabal màxim de cada tram serà igual a la suma dels cabals dels punts de consum alimentats
d’acord amb la taula del anterior apartat.

Tram considerat

Tub d’acer (‘’)

Tub de coure o plàstic
(mm)

Alimentació
a
recinte
humit privat: bany, servei,
cuina.

3/4

20

S’establiran els coeficients de simultaneïtat de cada tram d’acord amb un criteri adequat.
Es determinarà el cabal de càlcul de cada tram com a producte del cabal màxim per el coeficient
de simultaneïtat corresponent.

DIMENSIONAT DE LA XARXA D’ACS

Elecció d’una velocitat de càlcul compresa entre els següents intervals

Dimensionat de les xarxes d’impulsió d’acs

Canonades metàl·liques: entre 0,50 i 2,00 m/s

Per al circuit d’impulsió d’ACS es segueix el mateix criteri establert en els apartats anteriors per el
càlcul de les xarxes d’AFS.

Canonades termoplàstiques i multicapes: entre 0,50 i 3,50 m/s
Obtenció del diàmetre corresponent a cada tram en funció del cabal i de la velocitat.

Dimensionat de la xarxa de retorn d’ACS (A.ret)

Dimensionat de les derivacions a recintes humits i ramals d’enllaç

Per a determinar el cabal que circula per el circuit de retorn s’estima que a l’aixeta més allunyada,
la pèrdua de temperatura serà com a màxim de 3ºC des de la sortida de l’acumulador o
intercanviador.

Els ramals d’enllaç als aparells domèstics es dimensionaran conforme els valors que apareixen a
la següent taula

Es considera que es circularà com a mínim el 10% de l’aigua d’alimentació. De qualsevol manera,
el diàmetre interior mínim de la xarxa de recirculació serà de 16 mm.
A continuació es descriuen els diàmetres mínims en funció del cabal recirculat:

Diàmetres mínims de derivacions als aparells
Diàmetre nominal dels ramal d’enllaç

Relació entre diàmetre de canonada i cabal recirculat d’ACS

Aparell o punt de consum

Tub d’acer (‘’)

Tub de coure o plàstic
(mm)

Diàmetre de
(polsades)

Rentamans

1/2

12

1/2

140

Lavabo, bidet

1/2

12

3/4

300

Inodor amb cisterna

1/2

12

1

600

Aigüera domèstica

1/2

12

1 1/4

1.100

Abocador

3/4

20

1 1/2

1.800

2

3.300

Els diàmetres dels diferents trams de la xarxa de subministrament es dimensionaran conforme el
procediment establert en els apartats anteriors, i com a mínim tindran els següents valors:

la

canonada

Cabal recirculat (l/h)

Diàmetres mínims d’alimentació

Espai per al segell del visat telemàtic
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CÀLCUL DE LA INSTAL·LACIÓ
La instal·lació s’ha calculat tenint en compte els paràmetres esmentats anteriorment i amb
l’objectiu d’obtenir els següents paràmetres de funcionament:
Velocitat de càlcul del fluid:


Canonades metàl·liques: entre 0,50 i 2,00 m/s



Canonades termoplàstiques: entre 0,50 i 3,50 m/s



A zones interiors: entre 0,5 i 1,5 m/s



A la resta de zones: entre 0,5 i 2 m/s

 k
2'51
V  2 2 gD  I log10  a 
 3'71D D 2 gD  I

On :

Pressió mínima:


100 kPa per a aixetes comuns



150 kPa per a fluxors i escalfadors



La pressió en qualsevol punt no superarà els 500 kPa






V

=

Velocitat del aigua (m/s).

D

=

Diàmetre interior del tub (m).

I

=

Pèrdua de carrega lineal (m/m).

ka

=

Rugositat uniforme equivalent (m).

nu

=

Viscositat cinemàtica del fluid (m²/s).

g

=

Acceleració de la gravetat (m²/s).

i la formula de pèrdues de càrrega totals :

JT  JU  ( L  Leq )  H

Com a resultat de tots els càlculs realitzats, s’obté el dimensionat específic per a cada un dels
elements de la instal·lació que apareix a la documentació gràfica.

On :
JT

=

Pèrdua de carrega total en el tram (mcda).

En els plànols corresponents també apareixen aquests paràmetres així com també la posició de
cada element i el traçats dels tubs per l’edifici i el local.

JU

=

Pèrdua de carrega unitària (mcda/m).

Els càlculs justificatius dels cabals instal·lats i simultanis del es detallen a l’apartat corresponent
de càlculs hidràulics.

L

=

Longitud del tramo (m).

Leq

=

Longitud equivalent dels accessoris del tram (m).

DH

=

Diferencia de cotes (m).

VELOCITAT DEL FLUID
Per tal reduir els sorolls generats per la instal·lació d’aigua, s’han calculat les canonades de tal
manera que la velocitat del fluid a les zones interiors estigui dintre del marge de 0,5 m/s a 1,5
m/s i a la resta de zones estigui entre 0,5 m/s i 2 m/s. Els càlculs de velocitat del fluid s’han
realitzat utilitzant la formula :

Q V S

 D

4000 Q
 V

On :

Per determinar la pèrdua de càrrega en els accessoris s’ha utilitzat la següent relació L/D :
Accessori

L/D

Colze a 90°

45

Colze a 45°

18

Corba a 180°

150

Corba a 90°

18

Corba a 45°

9

Q

=

Cabal màxim previsible (l/s).

Te Pas directe

16

V

=

Velocitat de hipòtesis (m/s).

Te derivació

40

D

=

Diàmetre interior (mm).

Creu

50

PÈRDUA DE CÀRREGA
S’ha dimensionat la instal·lació per tal que la pèrdua de càrrega en els punts de utilització sigui tal
que asseguri una pressió que es mantingui en el marge de 15 mcda a 45 mcda en els receptors.
Per al càlcul de la pèrdua de càrrega s’ha emprat la formula empírica de Prandtl-Colebrook :

Espai per al segell del visat telemàtic

DIPÒSIT D’ACUMULACIÓ
El dipòsit d’acumulació d’ACS disposarà d’una capacitat de 80 litres, per tal de garantir el volum
necessari de producció durant el període diari.
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GRUPS DE PRESSIÓ
Només es disposarà d’una bomba hidràulica, que té per missió la recirculació de l’ACS. La bomba
tindrà un punt de funcionament definit per: 0,5 m3/h i 4 mca
No es preveuen en el present projecte grups de pressió, degut a la suficiència de pressió de la
xarxa de distribució pública.

TRACTAMENTS CORRECTORS

L’empresa instal·ladora està obligada ha efectuar les proves de resistència mecànica i estanquitat
de totes les canonades, elements i accessoris que integren la instal·lació, estant tots els seus
components vistos i accessibles per el seu control.
Abans de procedir a l’encastament dels tubs, l’empresa instal·ladora haurà d’efectuar les proves
de resistència mecànica i d’estanqueïtat. Aquestes proves s’efectuaran amb pressió hidràulica:
Seran objecte d’aquest prova tots els tubs, elements i accessoris que integren la instal·lació de
fontaneria.
La prova s’efectuarà a 20 kg/cm2. Per iniciar la prova s’omplirà d’aigua tota la instal·lació
mantenint obertes les aixetes terminals fins que es tingui la seguretat de que la purga ha estat
completa i no queda gens d’aire. Aleshores es tancaran totes les aixetes que han servit de purga
així com la de la font d’alimentació. Tot seguit s’utilitzarà la bomba, que ja estarà connectada i es
mantindrà en funcionament fins a assolir la pressió de prova. Un cop assolida, es tancarà la clau
de pas de la bomba. Es procedirà a fer un reconeixement de tota la instal·lació per assegurar-se
de que no existeix cap pèrdua.

No es considera necessari la instal·lació d’un tractament corrector de la qualitat de l’aigua.

FILTRES
Es col·locarà un filtre tipus malla després de la clau general de l’edifici.

MATERIAL DE LA INSTAL·LACIÓ
Per el present projecte es preveuen dos tipus de materials plàstics per a la distribució de
fontaneria:


Polipropilè (PP-R) sèrie S 3,2 soldat, segons UNE-EN ISO 15874-2, per a la distribució
general.



Polietilè reticulat (PEX) sèrie S 3,2 soldat, segons UNE-EN ISO 15874-2, per a la distribució
individual dels locals humits.

Per norma general, abans de la clau de tall individual de local humit, la canonada serà de
polipropilè. A partir d’aquesta vàlvula, la canonada serà polietilè reticulat.
En ambdós casos les unions i connexions es realitzaran mitjançant soldadura tèrmica.

Tot seguit es disminuirà la pressió fins arribar a la de servei, amb un mínim de 6 kg/cm2 i es
mantindrà aquesta pressió durant quinze minuts. Es donarà per bona la instal·lació si durant aquest
temps la lectura del manòmetre ha restat constant. El manòmetre a utilitzar en aquesta prova
haurà d’apreciar amb claredat, les dècimes de kg/cm2.
Les pressions esmentades anteriorment, es refereixen a nivell de carrer.
Tots els materials, accessoris i elements de les instal·lacions hauran d’estar homologats
oficialment. Els dubtes i discrepàncies que puguin sorgir al respecte seran resoltes per les
Delegacions Provincials del Ministeri d’Indústria.

PROVES PARTICULARS DE LES INSTAL·LACIONS D’ACS
Per a les instal·lacions de preparació d’ACS es realitzaran les següents proves de funcionament:

Les claus seran del tipus seient inclinat, de comporta, o de tipus esfera.
En general, els materials utilitzats en els tubs i griferia de les instal·lacions interiors hauran de ser
capaços de suportar una pressió de com a mínim 15 kg/cm2 per tal de poder resistir la pressió de
servei així com també els cops d’ariet provocats pel tancament de les aixetes. Hauran de ser
resistents a la corrosió i totalment estables amb el temps en les seves propietats físiques
(resistència, rugositat, etc). Tampoc podran alterar cap de les característiques de l’aigua (sabor,
olor, potabilitat, etc).
Les claus utilitzades a les instal·lacions hauran de ser de bona qualitat i no produiran pèrdues de
pressió excessives quan es trobin totalment obertes.
El material i característiques dels tubs hauran d’anar marcats pel fabricant a intervals regulars no
superiors a 500 mm, amb la referència UNE 37-141-76, diàmetre exterior nominal i gruix. El gruix
de paret haurà de ser l’adient per a resistir la pressió mínima de treball de 15 kg/cm2.

Medició de cabal i temperatura en els punts d’aigua.
Obtenció dels cabals exigits a la temperatura fixada una vegada oberts el nombre d’aixetes
estimades per la simultaneïtat.
Comprovació del temps que triga l’aigua a sortir a la temperatura de funcionament una vegada
realitzat l’equilibrat hidràulic de les diferents ramificacions de la xarxa de retorn i obertes una a
una l’aixeta més allunyada de cadascun dels ramals, sense obrir cap aixeta durant les últimes 24
hores.
Medició de temperatures a la xarxa.
Amb l’acumulador a règim, comprovació amb termòmetre de contacte de les temperatures del
mateix, a la seva sortida i a les aixetes. La temperatura de retorn no serà inferior en 3ªC a la
sortida de l’acumulador.

ASSAIGS I VERIFICACIONS

PROVES DE LES INSTAL ·LACIONS INTERIORS
Tots els elements i accessoris que integren les instal·lacions seran objecte de les proves
reglamentaries.

Espai per al segell del visat telemàtic
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MANTENIMENT I CONSERVACIÓ

CÀLCULS HIDRÀULICS
A la següent plana s’adjunten els càlculs justificatius de la instal·lació de fontaneria, tant l’AFS com
per l’ACS.

INTERRUPCIÓ DEL SERVEI


En les instal·lacions d’aigua de consum humà que no hagin entrat en servei desprès de 4
setmanes des de la seva finalització, o aquelles que romanguin fora de servei més de 6
mesos, es tancarà la seva connexió i es procedirà al seu buidat.



Les escomeses que no siguin utilitzades immediatament desprès de la seva finalització o
que estiguin aturades temporalment, han de tancar-se en la conducció d’abastament. Les
escomeses que no s’utilitzin durant 1 any han de ser tapades.

Fòrmula de Prandl-Colebrook :

V  2

 ka

2'51

2 gD  I log10 

 3'71D
D 2 gD  I 



Material dels tubs

Paràmetres :
Rugositat uniforme equivalent Ka (mm) :
0,007
Viscositat cinemàtica del fluid Nu (m/s) : 1,3E-06
Criteris disseny:
Velocitat màxima admissible (m/s):
Pressió minima al final del tram (mcda):

1,55
15

POLIPROPILÈ

NOVA POSADA EN SERVEI


En instal·lacions de descalcificació s’haurà d’iniciar una regeneració per engegada manual.



Les instal·lacions d’aigua de consum humà posades fora de servei i buidades
provisionalment han de ser rentades a fons per a la nova posada en servei. Per a aquesta
tasca es podrà seguir el procediment següent.



Per a la omplerta de la instal·lació s’obriran al principi només una mica les claus de tall,
començant per la clau de tall principal. A continuació, per a evitar cops d’ariet i danys, es
purgaran d’aire durant un temps les conduccions per obertura lenta de cada una de les
claus de presa, començant per la mes allunyada o la que estigui situada més alta, fins que
no surti més aire. Tot seguit s’obriran totalment les claus de tall i es rentaran les
conduccions;



Un cop omplertes i rentades les conduccions i amb totes les claus de presa tancades, es
comprovarà l’estanquitat de la instal·lació per control visual de totes les conduccions
accessibles, connexions i dispositius de consum.

MANTENIMENT DE LES INSTALACIONS


Les operacions de manteniment relatives a les instal·lacions de fontaneria recolliran
detalladament les prescripcions contingudes per a aquestes instal·lacions en el Reial Decret
865/2003 sobre criteris higiènics i sanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losis,
i particularment tot el referit al seu Annex 3 .



Els equips que necessitin operacions periòdiques de manteniment, com elements de
mesura, control, protecció i maniobra, així com vàlvules, comportes, unitats terminals, que
hagin de quedar ocults, es situaran en espais que permetin l’accessibilitat.



S’aconsella situar les canonades en llocs que permetin l’accessibilitat en tot el seu
recorregut per a facilitar la inspecció de les mateixes i dels seus accessoris.



En el cas de comptabilització del consum mitjançant bateria de comptadors, els muntants
fins cada derivació particular es considerarà que formen part de la instal·lació general, a
efectes de conservació i manteniment perquè discorren per les zones comuns de l’edifici.

Espai per al segell del visat telemàtic
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de la estructura de los edifcios. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1:
Especificaciones para los tubos y el sistema”.

MEMORIA DE SANEJAMENT
OBJECTE DEL PROJECTE TÈCNIC
L’objecte d’aquest projecte és establir els condicionants tècnics que ha de complir la instal·lació de
sanejament, i descriure detalladament tots els elements que composen la instal·lació, així com la
seva ubicació, dimensions i normes que s’hauran de complir. Tot això amb la finalitat de garantir
que les instal·lacions de sanejament que es preveuen en aquest projecte compleixin amb tota la
normativa vigent en la matèria.

NORMES I REFERÈNCIES



UNE EN 1453-2:2001 “Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared
estructurada para evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior
de la estructura de los edifcios. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 2:
Guia para la evaluación de la conformidad”.



UNE EN 1456-1:2002 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento
enterrado o aereo con presión. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1:
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”.



UNE EN 1565-1:1999 “Sistema de canalización en materiales plásticos para evacuación de
aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios.
Mezclas de copolímeros de estireno (SAN+PVC). Parte 1: Especificaciones para tubos,
accesorios y el sistema”.



UNE EN 1565-2:2002 “Sistema de canalización en materiales plásticos para evacuación de
aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios.
Mezclas de copolímeros de estireno (SAN+PVC). Parte 2: Guia para la evaluación de la
conformidad”.



UNE EN 1092-1:2002 “Bridas y sus uniones. Bridas circulares para tuberías, grifería,
accesorios y piezas especiales, designación PN. Parte 1: Bridas de acero”.



UNE EN 1092-2:1998 “Bridas y sus uniones. Bridas circulares para tuberías, grifería,
accesorios y piezas especiales, designación PN. Parte 2: Bridas de fundición”.



UNE EN 1293:2000 “Requisitos generales para los componentes utilizados en tuberias de
evacuación, sumideros y alcantarillado presurizados neumaticamente”.

En aquest apartat es fa una relació de tots els documents que s’han utilitzat per a la redacció
d’aquest projecte.

DISPOSICIONS LEGALS I NORMES D’APLICACIÓ
Tot seguit s’especifiquen les disposicions legals i normes aplicades que s’han contemplat a l’hora
de redactar aquest projecte i que caldrà respectar a l’hora d’executar-lo:


Real Decret 314/2006, de 17 de març pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació: Secció
HS5 “Evacuació d’aigües” del Document Bàsic “Salubritat”.



UNE EN 607:1996 “Canalones suspendidos y sus accesorios de PVC. Definiciones,
exigencias y métodos de ensayo”.



UNE 53.114, canonades de PVC per sanejament.



UNE EN 1329-1:1999 “Sistemas de canalización de materiales plásticos para evacuación de
aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios.
Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-C). Parte 1: Especificaciones para tubos,
accesorios y el sistema”.



UNE EN 1295-1:1998 “Cálculo de la resistencia mecánica de tuberias enterradas bajo
diferentes condiciones de carga. Parte 1: Requisitos generales”.



UNE 37206:1978 “Manguetones de plomo”.

UNE EN 1329-2:1999 “Sistemas de canalización de materiales plásticos para evacuación de
aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios.
Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-C). Parte 2: Guia para la evaluación de la
conformidad”.



UNE 127010:1995 EX “Tubos prefabricados de hormigón en masa, hormigón armado y
hormigón con fibra de acero, para conducciones sin presión”.



Norma UNE-EN 12056 sobre Sistemes de desaigua per gravetat a l’interior dels edificis.



Norma UNE-EN 12200 per a baixants de pluvials.



Ordre del 15 de setembre de 1986, plec de prescripcions tècniques generals per canonades
de sanejament de poblacions.



Llei 42/75 del 19.11.75, ‘ley de desechos y residuos sólidos urbanos’.



R.D. 1163/68 ‘Desechos y residuos sólidos urbanos’.



Ordre Ministeri d’obres públiques de 12.11.87, ‘ Reglamento del dominio público hidraulico’.



En general, totes aquelles normes, resolucions i disposicions d’aplicació general, referents
a la posada en servei d’instal·lacions d’evacuació als edificis i xarxa de sanejament.



Reglament Metropolità d’Abocament d’Aigües Residuals.



Ordenança General del Medi Ambient Urbà.





UNE EN 1401-1:1998 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento
enterrado sin presión. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1:
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”.



UNE EN 1401-2:2001 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento
enterrado sin presión. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 2: Guia para la
evaluación de la conformidad”.



UNE EN 1401-3:2002 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento
enterrado sin presión. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 3: Práctica
recomendada para la instalación“.



UNE EN 1453-1:2000 “Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared
estructurada para evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior

Espai per al segell del visat telemàtic
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BIBLIOGRAFIA
Tot seguit s’especifiquen la bibliografia tècnica que s’han contemplat a l’hora de redactar aquest
projecte:

Col·lector: canalització que condueix les aigües des dels baixants fins a la xarxa de clavegueram
públic.



NTE-ISS de 1973, Instalaciones de Salubridad, Saneamiento.

Cota d’evacuació: diferencia d’alçada entre el punt d’abocament més baix de l’edifici i el de
connexió a la xarxa d’abocament. En ocasions serà necessària la col·locació d’un sistema de
bombeig per a evacuar part de les aigües residuals generades a l’edifici.



NTE-ISA de 1973, Instalaciones de Salubridad, Alcantarillado.

Diàmetre exterior: diàmetre exterior mig de la canonada a qualsevol secció transversal.



NTE-ISV de 1973, Instalaciones de Salubridad, Ventilación.

Diàmetre interior: diàmetre interior mig de la canonada a qualsevol secció transversal.



NTE-ISD de 1973. Instalaciones de Salubridad. Depuración i vertido.

Diàmetre nominal: designació numèrica de la dimensió que correspon al número arrodonit més
aproximat al valor real del diàmetre, en mm.

PROGRAMARI DE CÀLCUL
Per a la realització dels càlculs necessaris s’han utilitzats fulls de càlcul tipus Excel dissenyats a
mida per a les necessitats específiques d’aquest tipus d’instal·lacions.

Escomesa: conjunt de conduccions, accessoris i unions instal·lades fora dels límits de l’edifici, que
enllacen la xarxa d’evacuació d’aquest a la xarxa general de sanejament o al sistema de depuració.
Flux en conduccions horitzontals: depèn de la força de la gravetat que es induïda pel pendent
de la canonada i l’alçada de l’aigua de la mateixa. El flux uniforme s’aconsegueix quan l’aigua ha
tingut temps suficient d’arribar a un estat en el que la pendent de la seva superfície lliure és igual
a la de la canonada.

DEFINICIONS I ABREVIATURES
Aigües pluvials: aigües procedents de precipitació natural, bàsicament sense contaminar.
Aigües residuals: les aigües residuals que procedeixen de la utilització dels aparells sanitaris
comuns de l’edifici.
Alçada de tancament hidràulic: l’alçada de la columna d’aigua que caldria evacuar d’un sifó
completament ple abans que, a la pressió atmosfèrica, els gasos i els olors poguessin sortir del
sifó cap a l’exterior.
Aparell sanitari: dispositiu empleat per al subministrament local d’aigua per a ús sanitari en els
edificis, així com per a la seva evacuació.
Aparells sanitaris domèstics: elements pertanyents a l’equipament higiènic dels edificis que
estan alimentats per aigua i son utilitzats per a la neteja o el lavabo, tals com banyeres, dutxes,
lavabos, bidets, inodors, urinaris, aigüeres, rentavaixelles i rentadores automàtiques.
Aparells sanitaris industrials: aparells sanitaris d’ús específic en cuines comercials, laboratoris,
hospitals, etc.
Baixants: canalitzacions que condueixen verticalment les aigües pluvials desde les buneres
sifòniques de coberta i els canalons i les aigües residuals des de les reixes de petita evacuació i
inodors fins a l’arqueta a peu baixant o fins al col·lector suspès.
Cambra de bombeig: Dipòsit o pericó on s’acumula provisionalment l’aigua drenada abans del
seu bombeig i on s’ubiquen les bombes.
Coeficient de permeabilitat: Paràmetre indicador del grau de permeabilitat d’un sòl mesurat per
la velocitat de pas de l’aigua a través d’aquest. S’expresa en m/s o cm/s. Pot determinar-se
directament mitjançant assaig en permeàmetre o mitjançant assaig in situ, o indirectament a partir
de la granulometria i la porositat del terreny.
Coeficient de rugositat “n”: es un coeficient adimensional que depèn de la rugositat, grau de
brutícia i diàmetre de la canonada.

Espai per al segell del visat telemàtic

Drenatge: Operació de donar sortida a les aigües mortes o a la excessiva humitat dels terrenys
per mitjà de rases o tubs.

Flux en conduccions verticals: depèn essencialment del cabal, funció a la vegada del diàmetre
de la canonada i de la relació entre la seva superfície transversal de la làmina d’aigua i la superfície
transversal de la canonada.
Longitud efectiva: d’una xarxa de ventilació, es igual a la longitud equivalent dividida per 1,5,
per a incloure sense pormenoritzar, les pèrdues localitzades pels elements singulars de la xarxa.
Longitud equivalent: d’una xarxa de ventilació, depèn del diàmetre de la canonada, del seu
coeficient de fricció i del caudal de l’aire (funció a la seva vegada del caudal de l’aigua), expressantse :
L=2,58 x 10-7 x (d5 / (f x q2))
Sent:
d

diàmetre de la canonada, en mm

f

coeficient de fricció, adimensional

q

caudal de l’aire, en dm3/s

Per a una pressió de 250 Pa.
Maniguet de dilatació: accessori amb la funció d’absorbir les dilatacions i contraccions lineals de
les conduccions provocades per canvis de temperatura.
Maniguet intermig: accessori destinat a compensar les diferencies de dimensió o de material en
les unions entre canonades.
Nivell freàtic: valor mig anual de la profunditat de la cara superior de la capa freàtica respecte a
la superfície del terreny.
Nivell d’ompliment: relació entre l’alçada de l’aigua i el diàmetre de la canonada.
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Període de retorn: o freqüència de la pluja, es el número d’anys en que es considera se superarà
una vegada com a promig la intensitat de pluja màxima adoptada.

prolongació del baixant per sobre de l’ultima planta fins la coberta de forma que quedi en contacte
amb l’atmosfera exterior i per sobre dels recintes habitables.

Pou general de l’edifici: punt de connexió entre les xarxes privada i pública, al que escometen
els col·lectors procedents de l’edifici i del que surt la escomesa a la xarxa general.

Ventilació secundària o paral·lela o creuada: subsistema que té com funció evitar l’excés de
pressió en la base del baixant permetent la sortida de l’aire comprimit en aquesta. Discorre
paral·lela al baixant i es connecta a aquesta.

Radi hidràulic: o profunditat hidràulica, es la relació entre la superfície transversal del flux i el
perímetre mullat de la superfície de la canonada. Per canonades de secció circular i amb flux a
secció plena o a meitat de la secció, la profunditat hidràulica és igual a un quart del diàmetre de
la conducció.
Reflux: Flux de les aigües en direcció contraria a la prevista per a la seva evacuació.
Salt hidràulic: diferència entre el règim de velocitat en la canalització vertical i la canalització
horitzontal, que comporta un considerable increment de la profunditat d’ompliment en la segona.
Depèn de la velocitat d’entrada de l’aigua en el col·lector horitzontal, de la pendent del mateix, del
seu diàmetre, del caudal existent i de la rugositat del material.

Ventilació terciària o dels tancaments hidràulics: subsistema que té com funció protegir els
tancaments hidràulics contra el sifonament i l’autosifonament. Porta implícites la ventilació
primària i secundaria.
Ventilació amb vàlvules d’aireació-ventilació: subsistema que unifica els components dels
sistemes de ventilació primària, secundaria i terciària, sense necessitat de sortir a l’exterior, podent
instal·lar-se en espais tals com falsos sostres i càmeres. Podent realitzar-se amb sifons combinats.
Xarxa d’evacuació: conjunt de conduccions, accessoris i unions utilitzats per recollir i evacuar
les aigües residuals i pluvials d’un edifici.

Sifonament: fenomen d’expulsió de l’aigua fora del segell hidràulic per efecte de les variacions
de pressió en els sistemes d’evacuació i ventilació.

Xarxa de petita evacuació: part de la xarxa d’evacuació que condueix els residus des de els
tancaments hidràulics, excepte dels inodors, fins als baixants.

Sistema de depuració: instal·lació destinada a la realització d’un tractament de les aigües
residuals prèvies al seu abocament.

Xarxa general de sanejament: conjunt de conduccions, accessoris i unions utilitzats per recollir
i evacuar les aigües residuals i pluvials dels edificis.

Sistema de desguàs: és el format pels equips i components que recullen les aigües a evacuar i
les condueixen a l’exterior dels edificis.

DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ

Sistema d’elevació i bombeig: conjunt de dispositius per a la recollida i elevació automàtica de
les aigües procedents d’una xarxa d’evacuació o de part de la mateixa, fins a la cota corresponent
de sortida al clavegueram.
Sistema mixt o semiseparatiu: aquell en que les derivacions i baixants son independents per
aigües residuals i pluvials, unificant-ne ambdós xarxes en els col·lectors.
Sistema separatiu: aquell en el que les derivacions, baixants i col·lectors son independents per
aigües residuals i pluvials.
Tancament hidràulic: o segell hidràulic, es un dispositiu que retè una determinada quantitat
d’aigua que impedeix el pas de les males olors desde la reixa d’evacuació als locals on estan
instal·lats els aparells sanitaris, sense afectar el flux d’aigua a través d’ell.
Tub drenant: Tub enterrat les parets del qual estan perforades per a permetre l’arribada de l’aigua
del terreny que l’envolta al seu interior.
Tub de ventilació: tub destinat a limitar les fluctuacions de pressió en l’interior del sistema de
canonades de descàrrega.
Unitat de desguàs: es un caudal que correspon a 0,47 dm3/s i representa el pes que un aparell
sanitari té en l’evacuació dels diàmetres d’una xarxa d’evacuació.
Vàlvula de retenció o antiretorn: dispositiu que permet el pas del flux en un sol sentit, impedint
els retorns no desitjats.
Vàlvula d’aireació: vàlvula que permet l’entrada d’aire en el sistema però no la seva sortida, a fi
de limitar les fluctuacions de pressió dintre del sistema de desguàs.
Ventilació primària: subsistema que té com funció la evacuació de l’aire en el baixant per a
evitar sobrepressions i subpressions en la mateixa durant el seu funcionament i consisteix en la

Espai per al segell del visat telemàtic

GENERALITATS
La instal·lació de sanejament es dividirà en dues xarxes independents de recollida d’aigües: una
que recollirà les aigües residuals generades al local i un altre, existent, que recull les aigües pluvials
captades a l’edifici.
Atenent que el projecte es una reforma, no s’actuarà sobre la xarxa de recollida d’aigües pluvials
existents. Per a recollir la xarxa d’aigües residuals generades per als nous aparells sanitaris que
s’instal·laran per la reforma, es connectaran aquests desaigües a la instal·lació que en l’actualitat
recullin els aparells sanitaris existents.

TIPUS DE XARXA
El tipus de xarxa que s’implantarà al local serà de tipus separatiu, mantenint el criteri de recollida
de la xarxa de sanejament existent a l’edifici. Els col·lectors generals de recollida de sanejament
de l’edifici són existents, pel que l’àmbit de la reforma acabarà amb la connexió dels nous
col·lectors executats, que com s’ha esmentat, es connectaran als baixants o col·lectors existents.

ESCOMESA
La connexió a la xarxa pública de clavagueram és existent.

PENDENTS
El pendent mínim admès que hauran de tenir les derivacions i les derivacions en col·lector serà del
2,5 %.
El pendent mínim admès que hauran de tenir els col·lectors serà del 1,5 %.
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En funció del nombre d’unitats de desaigua que haurà de suportar cada tram i en funció del pendent
de cada tram, es determinarà el diàmetre que haurà de tenir cada un dels elements de la
instal·lació.

MATERIAL
El material dels tubs de la instal·lació serà el PVC.

UNIONS

APARELLS INDIVUALS

Les unions es realitzaran mitjançant els sistemes homologats pels fabricants prèvia neteja de les
superfícies a unir.

SUPORTS
Els suports de les canonades d’evacuació seran abraçadores isofòniques d’acer galvanitzat amb
junta de goma, collades mitjançant varilla roscada al forjat. En cas de forjat de biguetes
pretensades es consultarà a la direcció facultativa la possibilitat de l’anclatge a aquestes.
En els canvis de tram vertical a horitzontal sempre es col·locarà un punt de suportació.
A les parts inferiors dels baixants, així com en els folsos sostres de zones pemanentment ocupades
s’aïllaran amb material fonoabsorbent tipus PKB-2.

DISPOSITIUS SIFÒNICS
Tots els aparells disposaran de sifó individual.
Tots els elements de la instal·lació disposaran del seu dispositiu sifònic, ja estigui inclós en el
receptor, o sigui exterior mitjançant un pot sifònic.
Les connexions a la xarxa exterior d’evacuació sempre es realitzaran mitjançant arquetes
sifòniques.

TAULA RESUM

La ubicació de cada aparell individual apareix als plànols corresponents.
L’assignació d’unitats de desaigua que s’ha fet servir per al dimensionat de la xarxa d’evacuació
ha estat la que apareix a la següent taula:
Tipus d’aparell
Lavabo

2

Inodor amb cisterna

5

Dutxa

3

Pica de cuina

6

Bunera sifònica

3

SIFONS I DERIVACIONS INDIVIDUALS
Tots els aparells disposaran de sifó individual, excepte l’aigüera de l’office, on s’instal·larà pot sifònic.
Es preveu que, en funció del tipus d’aparell, el diàmetre dels sifons i de les derivacions individuals
cap als aparells seran els que apareixen a la següent taula:

Tipus de xarxa

Separativa

Tipus d’aparell

Material tubs

PVC

Lavabo

Col·lector xarxa residuals

Tub de
diàmetre

110

mm

UD (ús
Públic)

UD (ús Públic)
40

Inodor amb cisterna

de

100

Pica de cuina

50

CÀLCUL DE LA INSTAL·LACIÓ D’EVACUACIÓ D’AIGÜES RESIDUALS

Dutxa

40

Per al càlcul de la instal·lació s’han tingut en compte les especificacions de les normes existents
per a xarxes d’evacuació. Així mateix, per al dimensionat dels diversos elements de la xarxa s’han
seguit les prescripcions marcades pel Document Bàsic referent a Salubritat HS5 “Evacuació
d’aigües”, de tal manera que s’ha fet servir el mètode basat en les “unitats de desaigua (UD)”.

Bunera sifònica

50

Rentaveixelles

50

El mètode de les unitats de desaigua assigna a cada tipus d’aparell equipat amb desaigua un
nombre determinat de unitats de desaigua en funció de si es tracta d’un edifici d’ús públic o si per
contra l’ús que se’n fa és privat.
En aquest cas l’edifici es considerarà de tipus públic.

Espai per al segell del visat telemàtic

En cas que la derivació reculli els desaigües de diversos aparells d’una mateixa cambra humida
actuant així com a derivació en col·lector, el diàmetre d’aquesta derivació en col·lector haurà de
ser el següent en funció del nombre d’unitats de descàrrega a que hagi de donar servei i en funció
del pendent d’aquesta derivació:

MEMÒRIA CONSTRUCTIVA D’INSTAL·LACIONS

16

VITALLERarquitectura

Travessera de Les Corts 230 ent 2 08014 Barcelona

Tel: +34.934.908.961

arquitectura@vitaller.com

Centre de dia a Vilobí D’Onyar

Diàmetre
(mm)

nominal

Màxim nombre d’unitats de
descàrrega suportades per la
derivació en col·lector

75

27

53

21

13

90

135

280

70

53

Pendent

110

360

740

181

134

125

540

1.100

280

200

160

1.208

2.240

1.120

400

200

2.200

3.600

1.680

600

250

3.800

5.600

2.500

1.000

315

6.000

9.240

4.320

1.650

1%

2%

4%

32

-

1

1

40

-

2

3

50

-

6

8

63

-

11

14

75

-

21

28

90

47

60

75

110

123

151

181

125

180

234

280

160

438

582

800

200

870

1150

1680

COLECTORS
En funció del nombre d’unitats de descàrrega a que hagin de donar servei i en funció del pendent del col·lector,
el diàmetre dels col·lectors seran els que apareixen a la següent taula:
Màxim nombre d’unitats de descàrrega suportades
pel col·lector
Pendent
Diàmetre
(mm)

BAIXANTS
Tots els baixants de l’edifici són existents. En cas d’haver de modificar algun dels baixants, es
respectarà la capacitat de descàrrega que s’indica a continuació.
En funció del nombre d’unitats de descàrrega a que hagin de donar servei i en funció del nombre
de plantes de l’edifici, el diàmetre dels baixants seran els que apareixen a la següent taula:
Nombre màxim d’UD per
baixant

Nombre
ramal

màxim

Diàmetre
nominal (mm)

Fins a
plantes

Fins
a
plantes

3

50

10

25

6

6

63

19

38

11

9

3

Més
de
plantes

Espai per al segell del visat telemàtic

3

d’UD

Més
de
plantes

per
3

nominal

1%

2%

4%

50

-

20

25

63

-

24

29

75

-

38

57

90

96

130

160

110

264

321

382

125

390

480

580

160

880

1.056

1.300

200

1.600

1.920

2.300

250

2.900

3.500

4.200
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315

5.710

6.920

8.290

350

70 x 80

350

8.300

10.000

12.000

400

80 x 80

CÀLCUL DE LA INSTAL·LACIÓ D’EVACUACIÓ D’AIGÜES PLUVIALS

450

80 x 90

La xarxa de sanejament pluvial és existent, i no està prevista la seva modificació, a excepció de
possibles actuacions puntuals al seu traçat, per interferència amb els nous tancaments, si s’escau.

500

90 x 90

BAIXANTS
Els baixants generals de l’edifici són existents. No està prevista la seva modificació, a excepció de
possibles actuacions puntuals al seu traçat, per interferència amb els nous tancaments, si s’escau.

VENTILACIÓ DE LA XARXA D’EVACUACIÓ

SISTEMA DE BOMBEIG I ELEVACIÓ
No es preveu cap grup de bombeig ni dipòsit, ja que la instal·lació treballa en la seva totalitat per
gravetat al estar sempre a una cota superior a la cota de clavegueram.

SISTEMA DE DEPURACIÓ D’AIGÜES RESIDUALS

VENTILACIÓ PRIMÀRIA
Donat que l’edifici ja disposa de xarxa de sanejament, la ventilació primària també en forma part
i per tant és existent.

SANEJAMENT EXTERIOR

Donada la tipologia i ús previstos per a l’edifici, no es preveu cap sistema de depuració d’aigües
residuals.

MANTENIMENT I CONSERVACIÓ


Per a un correcte funcionament de la instal·lació de sanejament, s’ha de comprovar
periòdicament l’estanquitat general de la xarxa amb les seves possibles fugues, l’existència
d’olors i el manteniment de la resta d’elements.

PERICONS



Es col·locaran pericons de registre a peu de baixant, excepte quan aquest arribi fins el sostre d’una
cambra sanitària o planta soterrani i aquest sigui registrable des d’aquesta.

Es revisaran i desembussaran els sifons i vàlvules, cada cop que es produeixi una disminució
apreciable del caudal d’evacuació, o hi hagi obstruccions.



Cada 6 mesos es netejaran les buneres de locals humits i cobertes transitables, i els pots
sifònics. Les buneres i calderetes de cobertes no transitables es netejaran, com a mínim,
un cop a l’any.



Un cop a l’any es revisaran els col·lectors penjats, es netejaran els pericons bunera i la
resta de possibles elements de la instal·lació com pous de registre i bombes d’elevació.



Cada 10 anys es procedirà a la neteja dels pericons a peu de baixant, de pas i sifònics o
abans si s’aprecien olors.



Cada 6 mesos es netejarà el separador de greixos i fangs si aquest existís.



Es mantindrà l’aigua permanentment en les buneres, pots sifònics i sifons individuals per a
evitar olors, així com es netejaran els de les terrasses i cobertes.

No es preveu recollida d’aigües pluvials procedents de l’exterior, donat que l’edifici és existent.

Es disposaran pericons de registre cada 15 metres (com a màxim) en els trams de ramals i
col·lectors soterrats.
A més, en el darrer tram de la instal·lació d’evacuació s’instal·larà un pericó sifònic just abans
d’accedir al clavegueró d’accés a la claveguera pública.
Els pericons tindran unes dimensions mínimes, en funció del diàmetre dels tubs que hi surtin de :
Diàmetre col·lector
sortida (mm)

de

Dimensions
internes (cm)

100

40 x 40

150

50 x 50

200

60 x 60

250

60 x 70

300

70 x 70

Espai per al segell del visat telemàtic

CÀLCULS JUSTIFICATIUS
Donat que la instal·lació es connecta als col·lectors existents, no s’ha considerat necessari la
realització de càlculs justificatius ja que cada aparell sanitari disposa del diàmetre mínim que
exigeix el Codi Tècnic de l’Edificació.
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MEMÒRIA DE CLIMATITZACIÓ
NORMES I REFERÈNCIES
En aquest apartat es fa una relació de tots els documents que s’ha utilitzat per a la redacció
d’aquest projecte.

NORMATIVA APLICABLE

normativa estatal


R.D. 1027/2007 de 20 de juliol de 2007, Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis
(RITE) i instruccions tècniques complementàries.



Codi tècnic de l’edificació, document bàsic DB/HE1 ‘Limitació de la demanda energètica’.



Codi tècnic de l’edificació, document bàsic DB/HE2 ‘Rendiment de les instal·lacions
tèrmiques’.



Codi tècnic de l’edificació, document bàsic DB/HR ‘Protecció en front el soroll’.



Codi tècnic de l’edificació, document bàsic DB/HS3 ‘Qualitat de l’aire interior’.



R.D. 1244/1979, Reglament d’aparells a pressió i instruccions tècniques complementàries.



R.D. 842/2002, de 2 d’agost, Reglament electrotècnic de baixa tensió i instruccions
tècniques complementàries (REBT).



R.D. 1367/2007 de 19 d’octubre per el que es desenvolupa la Llei 37/2003, de 17 de
novembre, contra el soroll, en el referent a zonificació acústica, objectius de qualitat i
emissions acústiques.



Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica.

Ordre de 3 de maig de 1999, sobre el procediment d’actuació de les empreses instal·ladores
de les entitats d’inspecció i control i dels titulars, instal·lacions regulades pel Reglament
d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) i les seves Instruccions Tècniques
Complementàries (ITE).

NORMES DE DISSENY


UNE 157001 : Criteris generals per la elaboració de projectes.



UNE 100014 ‘Bases per al projecte. Condicions exteriors de càlcul per a l'hivern '.



UNE-EN ISO 7730 : ‘Determinación analítica e interpretación del bienestar térmico
mediante el cálculo de los índices PMV y PPD y los criterios de bienestar térmico local’.



UNE-EN 13779:2005 : ‘Ventilación de edificios no residenciales. Requisitos de prestaciones
de los sistemas de ventilación y acondicionamiento de recintos’.



UNE-EN ISO 8996 : ‘Ergonomia del ambiente térmico. Determinación de la tasa metabólica’.



UNE-EN 15241 : ‘Ventilacion de los edificios. Métodos de cálculo de las pérdidas de energia
debidas a la ventilacion y la infiltración en los edificios comerciales’.



UNE-EN ISO 13790 : ‘Eficiencia térmica de los edificios. Calculo del consumo de energia
para calefacción de espacios’.



UNE-EN 15251 : ‘Parametros del ambiente interior a considerar para el diseño y la
evaluación de la eficiencia energetica de edificios incluyendo la calidad del aire interior,
condiciones termicas, iluminacion y ruido’.



UNE 100155 ‘Climatización. Diseño y càlculo de sistemas de expansión’.



NTP 741 : ‘Ventilacion general por dilucion’.



NTP 742 : ‘Ventilación general de edificios’.

BIBLIOGRAFIA

normativa autonòmica

La bibliografia utilitzada per la elaboració del present projecte ha estat, principalment, els catàlegs
comercials i tècnics dels principals fabricants de material de calefacció.



Decret 21/2006 sobre criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis.



Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s’estableixen les condicions higienico-sanitàries
per a la prevenció i el control de la legionel·losi.



Instrucció 04/2008 SIE, que regula els requeriments que han de complir les instal·lacions
tèrmiques en els edificis Catalunya.



Instrucció 5/2008, de la secretaria d’indústria i empresa, que aprova els models
normalitzats d’impresos per a la tramitació administrativa de les instal·lacions tèrmiques
en els edificis.



Instrucció 7/2008, que aprova el procediment administratiu per a la posada en servei
provisional per a proves de les instal·lacions tèrmiques en els edificis.



Instrucció 2/2007, de la secretaria d’indústria i empresa, d’aclariments sobre els requisits
de disseny d’instal·lacions tèrmiques en els edificis en relació al CTE i al Decret 21/2006
sobre criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis.

PROGRAMARI DE CÀLCUL
El programari de càlcul utilitzat consta de fulls d’EXCEL realitzats a mida, implementant els
procediments de càlcul exposats en els corresponents apartats de la memòria.

ALTRES

REFERÈNCIES

La present memòria s’ha realitzat seguint l’estructura i apartats del guió de continguts per a
projectes d’instal·lacions tèrmiques segons la norma UNE 157001:2002, publicat conjuntament pel
COEIC, COETIC, ECA i ICICT.

DEFINICIONS I ABREVIATURES
ACS : Aigua calenta sanitària.
AFS : Aigua freda sanitària.

Espai per al segell del visat telemàtic
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UTA : Unitat de tractament d’aire.

CONDICIONS EXTERIORS DE CÀLCUL

PWM : El PMW (Vot mitjà estimat) és un índex que reflexa el valor mitjà dels vots emesos per un
grup nombrós de persones respecte una escala de sensació tèrmica de 7 nivells.
PPM : El PPM (percentatge estimat d’insatisfets) és el valor mitja dels vots sobre la sensació
tèrmica que emetria un grup nombrós de persones sotmeses al mateix ambient. Aquest valor dona
un índex de la probabilitat de insatisfets dintre d’un ambient.

Les condicions exteriors de càlcul s’han fixat seguint la norma UNE 10014 ‘Bases para el proyecto.
Condiciones exteriores de cálculo’.

Condicions exteriors de càlcul per hivern

IDA : Categoria de la qualitat de l’aire interior.

Les condicions extremes de projecte per hivern estan basades en els percentils de temperatura
seca en els tres mesos d’hivern (desembre, gener, febrer, 90 dies i 2160 hores).

ODA : Categoria de la qualitat de l’aire exterior.

Condicions exteriors de càlcul per estiu

AE : Categoria de l’aire d’extracció.

Les condicions extremes de projecte per estiu estan basades en els percentils de temperatura seca
i humida dels quatre mesos (juny, juliol, agost, setembre, 122 dies i 2928 hores).

TEMPERATURA EXTERIOR

REQUISITS DE DISSENY

Amb això s’obté que la temperatura exterior de càlcul considerada en el projecte es:

DESCRIPCIÓ SISTEMA
El present projecte té com a objecte definir i descriure les instal·lacions de climatització a implantar
en el Centre de Dia, així com justificar la solució adoptada segons la normativa vigent.
La climatització del centre de dia es realitzarà mitjançant dos sistemes de producció diferents, un
per a la refrigeració i un per a la calefacció
La refrigeració s’obtindrà mitjançant una màquina exterior anomenada refredadora.
La calefacció es realitzarà mitjançant una caldera de condensació, que a la vegada dona servei per
a l’ACS.

Característiques principals de l’edifici
El centre de dia es troba ubicat a la planta baixa d’un edifici de dues plantes. La distribució en
planta es rectangular. L’edifici té dues mitgeres, una façana que dóna als jardins interiors dels
habitatges propers i una façana que dona al carrer Empordà.

valor de càlcul dels coeficients de transmissió dels tancaments de l’edifici



Soleres en contacte amb el terreny



Façanes

0,73 W/m²·K



Coberta

0,41 W/m²·K



Vidres i fusteries

2,00 W/m²·K

Espai per al segell del visat telemàtic

0,73 W/m²·K

D’acord amb la IT. 3.8 del RITE actualitzat segons el Reial Decret 238/2013 de 5 d’Abril, al tractarse d’un edifici administratiu, les condicions operatives interiors seran les següents:


21ºC com a temperatura màxima de l’aire en recintes calefactats.



25ºC com a temperatura mínima de l’aire en recintes refrigerats.

CÀRREGA TÈRMICA

La zona climàtica on es troba ubicat el local es C2. Els valors de càlcul considerats dels coeficients
de transmissió son els marcat en la taula 2.1 del Document Bàsic del CTE HE 1 per la zona climàtica
de la ubicació del local.
Els valors màxims de transmissió marcats per la normativa segons la zona climàtica són:

CONDICIONS INTERIORS DE CÀLCUL

El procediment de càlcul de les càrregues tèrmiques varia segons l’època de l’any. Per tant, s’haurà
de diferenciar entre càrrega tèrmica de refrigeració i càrrega tèrmica de calefacció.

CÀLCUL DE LA CÀRREGA TÈRMICA DE REFRIGERACIÓ.
La càrrega tèrmica de refrigeració serà la suma de la càrrega latent i la càrrega sensible. La càrrega
sensible és el calor que entra com a conseqüència de la diferencia de temperatures, i la càrrega
latent és el calor que entra com a diferència d’humitats. La càrrega sensible es la suma dels
següents termes:


Calor degut a la radiació solar a través de finestres.



Calor degut a la radiació i transmissió a través de parets o sostres.



Calor degut a la transmissió (només transmissió) a través de parets i sostre no exteriors.
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Calor degut a l’aire d’infiltracions.



Calor generat per les persones que ocupen el local.



Calor generat per màquines en l’interior del local.

Els valors de la taula 7.8.1.1 inclouen la radiació directa, la radiació difusa i la porció de calor
absorbit pel vidre que penetra a l’ambient. No inclou la quantitat de calor que es transmet a través
del vidre degut a la diferència de temperatures existents entre l’exterior i l’interior del mateix, ja
que aquest càlcul s’inclourà en apartats posteriors.

La càrrega latent és la suma dels següents termes:

Existeixen vidres especials que absorbeixen una fracció més important de la radiació solar per les
següents raons:



Calor degut a l’aire d’infiltracions.



Calor generat per les persones que ocupen el local.

En els següents apartats s’analitzarà i s’explicarà el procés de càlcul de cadascuna de les diferents
aportacions de calor.
1. Calor degut a la radiació a través de finestres, claraboies o lucernaris.
Primer de tot, s’han de distingir el següents termes:


Radiació directa. És la que arriba procedent directament del sol.



Radiació difusa. És la que arriba des del cel en totes direccions, excepte la directa del sol.



Radiació global. És la suma de les dos anteriors.

El guany de calor a través d’un vidre ordinari, depèn de la seva posició geogràfica (latitud), de
l’instant considerat (hora, mes) i de l’orientació d’aquest vidre.



Perquè poden tenir un espessor major.



Perquè poden ser vidres tractats especialment per augmentar el seu coeficient d’absorció
(vidres atèrmics o similars).

Aquests vidres especials disminueixen els guanys per insolació directa, però els augmenten per
convecció, ja que han absorbit major quantitat de calor. En general, tenen un coeficient de reflexió
lleugerament més baix que el vidre ordinari, ja que absorbeixen una part del calor reflectit per la
seva cara interna. S’aconsella la instal·lació de vidres especials en els paraments que sofreixin
insolació directa.
Finalment, per al càlcul del calor degut a la radiació a través de finestres utilitzarem l’expressió:

QSR  S·R· f (C.03)
On:

El component de radiació directa origina guany de calor en l’espai climatitzat només quan la
finestra és travessada per els rajos solars, mentre que el component de radiació difusa origina
guany en qualsevol posició de la finestra en relació al sol.



Q és el calor degut a la radiació en kcal/h.



S és la superfície de la finestra en m2

El vidre ordinari absorbeix una dèbil proporció de la radiació solar (del 5% al 6%) i reflexa o
transmet la resta. La quantitat reflectida o refractada depèn de l’angle d’incidència, essent aquest
el comprès entre la perpendicular a la superfície del vidre i els rajos del sol. Per petits angles de
incidència es transmet de un 86% a un 87% i es reflexa d’un 8% a un 9%. Quan augmenta l’angle
d’incidència augmenta també el calor reflectit i disminueix el transmès. El guany total per insolació
compren el calor tramès més un 405, aproximadament del calor absorbit pel vidre.



R és el valor de la radiació solar unitària en kcal·h-1·m-2, extret de la taula 6.8.



f és el factor d’atenuació del vidre que depèn de:



el tipus de vidre



si té persiana



el color



si és interior o exterior



si el marc és metàl·lic.

En la següent taula s’exposen les màximes aportacions solars a través d’un vidre senzill en kcal/h
per m2 d’obertura.
Latitud Nord

40º

Mes

Orientació
N

NE

E

SE

S

SO

O

NO

Horz.

Juny

46

360

439

301

146

301

439

360

642

Juliol i maig

40

344

444

339

187

339

444

344

631

Agost i abril

29

279

439

395

276

396

439

276

580

Setembre. i març

24

157

404

439

379

439

404

157

496

Octubre i febrer

19

94

330

442

439

442

330

94

349

Novembre i gener

13

32

271

423

450

423

271

32

279

Desembre

13

27

233

401

447

401

233

27

230

Màximes aportacions solars a través d’un vidre senzill en kcal/h per m2 d’obertura.

Espai per al segell del visat telemàtic

2. Calor degut a la radiació i transmissió a través de parets i sostres exteriors.
Ara es definirà el mètode de càlcul per a determinar els guanys o pèrdues de calor sensible i latent
a través de les parets externes o internes d’un edifici. Una de les dades més importants per a fer
aquest càlcul serà el coeficient de transmissió tèrmica dels tancaments. La seva determinació està
explicada en l’apartat 6.6.1 d’aquest capítol.
Els guanys de calor per les parets exteriors (murs i sostres) es calcula a la hora de màxim flux
tèrmic, i es deuen, no només a la diferència entre les temperatures de l’aire que banya les seves
cares interiors i exteriors, sinó també al calor solar absorbit per les exteriors. La insolació i la
diferència de temperatura exterior i interior son essencialment variables en el transcurs del dia,
pel que la intensitat de flux a través de l’estructura exterior és inestable.
Per tant, s’ha recorregut al concepte empíric de “diferència equivalent de temperatura”, definida
com la diferència entre les temperatures d’aire interior i exterior que resulta del flux calorífic total
a través de l’estructura, originat per la radiació solar variable i la temperatura exterior. Aquesta
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diferència equivalent de temperatura a través de la estructura, ha de tenir en compte els diferents
tipus de construcció, orientació i situació de l’edifici (latitud) i les condicions de projecte. Les dades
de les mateixes han estat determinades per a les següents condicions:


Radiació solar corresponent a 40º de latitud Nord en el mes de juliol.



Variació tèrmica diària de 11ºC.



Diferència entre temperatura interior i temperatura exterior del projecte de 8ºC.



Coeficient d’absorció de murs i sostres de color clar igual a 0,50, de color mig igual a 0,70
i de color obscur igual a 0,90.



TE és la temperatura exterior de projecte en ºC.



TL és la temperatura interior del local en ºC.

4. Calor degut a la transmissió de calor a través de parets, sostres, terres, vidres, portes i ponts
tèrmics interiors.
El flux tèrmic a través de la construcció interior, s’origina per la diferència de temperatura de l’aire
a cada banda de la estructura. Aquest valor és substancialment constant i, per lo tant, el flux
tèrmic es pot determina amb l’equació corresponent a l’estat estacionari, utilitzant les
temperatures reals existents a ambdues bandes. Es calcula amb la següent expressió:

QS  K ·S ·(TLC  TL)

Així doncs, el flux de calor transmès pels murs exteriors serà:

QSCME  K M ·S M ·t e (C.04)

On:

On:


QSCME és el flux de calor transmès pel mur en kcal/h.



KM és el coeficient de transmissió en kcal·h-1·m-2·ºC-1.



S és la superfície considerada en m .



2

e

és la diferència equivalent de temperatura en ºC.

Finalment, el flux de calor transmès pels sostres serà:

QSCSE  K S ·S S ·t e

QSCSME és el flux de calor transmès pel sostre en kcal/h.



Ks és el coeficient de transmissió en kcal·h-1·m-2·ºC-1.



S és la superfície considerada en m2.
e

QS és el flux de calor transmès per la paret, terra, sostre, vidre, porta i/o pont tèrmic interior
en kcal/h.



K és el coeficient de transmissió en kcal·h-1·m-2·ºC-1.



S és la superfície considerada en m2.



TLC és la temperatura del local contigu en ºC.



TL és la temperatura interior del local en ºC.

Les infiltracions y, en particular, la entrada d’aire en el local objecte d’estudi del vapor d’aigua que
resulta d’elles, constitueixen un origen de pèrdues o guanys de calor. El cabal d’aire d’infiltració
varia segons l’estanquitat de les parets de l’edifici, la seva altura, escales, ascensors i direcció i
velocitat del vent. Molts d’aquests factors no poden ser calculats amb exactitud i han de ser objecte
d’una estimació més o menys empírica.

(C.05)





5. Calor sensible i latent degut a l’aire d’infiltracions.

On:



(C.07)

No s’ha de confondre la infiltració amb la ventilació, que és aire fresc que es fa entrar a l’edifici
d’una manera voluntària, a través de conductes especials.

és la diferència equivalent de temperatura en ºC.

6. Calor sensible i latent procedent de l’aire de ventilació.

3. calor degut a la transmissió de calor a través de finestres, portes, claraboies i/o ponts tèrmics
exteriors.
Aquest càlcul és molt semblant al de l’apartat anterior. La diferència radica en què aquí només es
té en compte el calor degut a la transmissió, per tant, no s’utilitzarà el valor de diferència
equivalent de temperatura. Això és degut a que els guanys per radiació es calculen per separat,
tal com s’ha explicat amb anterioritat.

Al capítol de ventilació de la present memòria, s’han establert els cabals mínims d’aire exterior a
aportar per tal de mantenir l’aire interior amb unes condicions de salubritat. Aquest aire exterior
provoca un guany de calor sensible (està a major temperatura que l’aire interior), i un guany de
calor latent (la seva humitat absoluta és major).
Per a calcular el guany de calor sensible utilitzarem l’expressió:

QSV  V ·(TE  TL)·0,29

Així doncs el flux de calor transmès per aquests elements es calcula amb l’expressió:

QS  K ·S·(TE  TL) (C.06)
On:


QS és el flux de calor transmès per la finestra, porta o claraboia en kcal/h.



K és el coeficient de transmissió en kcal·h-1·m-2·ºC-1.



S és la superfície considerada en m2.

Espai per al segell del visat telemàtic

(C.08)

On:


QSV és el calor sensible degut a la ventilació en kcal/h



TE és la temperatura exterior de projecte en ºC.



TL és la temperatura interior del local en ºC.



V és el cabal de ventilació en m3/h.

En canvi, per a calcular el guany de calor latent ho farem amb aquesta altra expressió:
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QLV  V ·(WE  WL)·0,72



(C.09)

N és el nombre mig de persones que ocupen el local.

8. Calor generat per la il·luminació.
La il·luminació constitueix una font de calor sensible. Aquest calor s’emet per radiació, convecció i
conducció.

On:


QLV és el calor sensible degut a la ventilació en kcal/h



WE és la humitat absoluta en g/kg de l’aire exterior del local, extreta del diagrama
psicromètirc.



WL és la humitat absoluta en g/kg de l’aire interior del local, extreta del diagrama
psicromètric.



V és el cabal de ventilació en m3/h.

7. Calor generat per les persones que ocupen el local.
L’activitat que realitzin les persones a dins de cada espai i la seva temperatura provocarà una
aportació de calor sensible i calor latent a l’ambient per par d’aquestes. Per a calcular-lo necessitem
saber el calor sensible unitari i el calor latent unitari en kcal/h. Per una temperatura seca del local
de 24ºC, i per una activitat metabòlica que es podria correspondre amb la que es produeix quan
es desenvolupa l’activitat que es portarà a terme a l’edifici, aquests valors són:
Calor sensible unitari i calor latent unitari
Calor sensible unitari

74 kcal·h-1·persona-1

Calor latent unitari

115 kcal·h ·persona
-1

Un cop definides totes les dades necessàries. El calor sensible es calcularà amb la següent
expressió:
(C.10)

On:


QSP és el calor sensible degut a l’ocupació en kcal/h.



Cs és el calor sensible unitari en kcal·h-1·persona-1.



N és el nombre mig de persones que ocupen el local.


Finalment, el calor latent degut a l’ocupació es calcularà amb la següent expressió:

QLP C L ·N

(C.11)

On:


QLP és el calor sensible degut a l’ocupació en kcal/h.



CL és el calor sensible unitari en kcal·h-1·persona-1.

Espai per al segell del visat telemàtic

En canvi, els tubs fluorescents, transformen un 25% de l’energia absorbida en llum, mentre que
un altre 25% es dissipa per radiació cap a les parets que envolten el local , la resta per conducció
i convecció. També s’ha de tenir en compte, el calor emès per la reactància o resistència limitadora,
que representa un 25% de l’energia absorbida per la làmpada.
De totes maneres, es preveu que a les hores de màxima càrrega interna, la il·luminació no estigui
en funcionament, ja que els locals objecte d’estudi disposen de finestres suficients com per a
garantir les seves necessitats de llum mitjançant llum natural. Per tant aquest terme no es tindrà
en compte per al càlcul de la càrrega tèrmica total.
9. Càrrega sensible efectiva total i càrrega latent efectiva total.
Un cop calculades totes les aportacions de calor, es sumaran totes les degudes a calor sensible
per una banda, i les degudes a calor latent per l’altra. Així sabrem les necessitats totals de cada
local per a poder dimensionar els elements emissors adients.
La càrrega sensible efectiva total serà la suma dels resultats de les expressions C.01, C.02, C03,
C04, C05, C06, C07, C08 i C.10.

-1

Així doncs, només falta saber l’ocupació dels locals a climatitzar. S’utilitzaran els mateixos valors
que per a calcular els cabals de ventilació. L’ocupació dels recintes es pot veure al càlcul de cabals
de ventilació a l’apartat següent.

QSP C S ·N

Les làmpades d’incandescència transformen en llum, aproximadament el 10% de la energia
absorbida, mentre que la resta es transforma en calor que es dissipa per radiació convecció i
conducció.

La càrrega latent efectiva total serà la suma dels resultats de les expressions C.09 i C.11.
Per a fer un correcte dimensionat, es multiplicarà ambdós valors per 1,05. D’aquesta manera
aplicarem un coeficient de seguretat del 5%, ja que és preferible calcular la càrrega tèrmica
lleugerament per excés que per defecte.

CÀLCUL DE LA CÀRREGA TÈRMICA DE CALEFACCIÓ.
Aquest procés de càlcul serà relativament més senzill, ja que només es tindran en compte les
pèrdues de calor del recinte, ja que els guanys de calor ara juguen a favor del sistema.
Així doncs, només es produiran pèrdues per transmissió tèrmica i per entrada d’aire exterior de
ventilació. Els fluxos de calor ara aniran en sentit contrari, de l’interior cap a l’exterior, és a dir, de
les zones calentes a les fredes. Aquest cop només s’haurà de tenir en compte:


La pèrdua de calor a través dels tancaments exteriors.



La pèrdua de calor a través de les portes, finestres, claraboies i lucernaris exteriors.



La pèrdua de calor a través dels tancaments interiors.



La pèrdua de calor deguda a l’entrada d’aire exterior.

Per al càlcul de la pèrdua tèrmica a través dels tots els tancaments exteriors (incloent portes,
finestres, claraboies i lucernaris es farà amb l’expressió:

QS  K ·S·(TL  TE ) (C.12)
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On:


QS és el flux de calor transmès pel tancament en kcal/h.



K és el coeficient de transmissió en kcal·h-1·m-2·ºC-1.



S és la superfície considerada en m2.



TE és la temperatura exterior de projecte en ºC.



TL és la temperatura interior del local en ºC.

D’aquesta manera, en el dipòsit agulla s’acumularà agua freda o aigua calenta en funció de l’aparell
que estigui produint. Aquesta aigua es conduirà fins a les unitats interiors distribuïdes per els
diferents locals del centre.
Les unitats interiors son del tipus Fan Coil, hi s’instal·laran de dos tipus segons quina sala s’esta
climatitzant: del tipus paret i del tipus conductes (ubicat als falsos sostres).
Aquestes últims disposaran d'una xarxa de conductes i difusors d'impulsió d'aire en els espais, que
es realitzarà a la part superior dels mateixos, i per la zona de màxima pèrdua de càrrega tèrmica
(a la mesura que sigui possible). El retorn a cada estada es realitzarà des d'un punt en el qual es
garanteixi la màxima circulació de l'aire. El retorn es realitzarà per conducte.

El càlcul de la pèrdua tèrmica deguda als tancaments interiors es farà amb l’expressió:

QS  K ·S ·(TL  TLC )

Les reixetes d'impulsió i retorn seran regulables per poder ajustar el cabal de l'aire climatitzat
desitjat i es dissenyaran per aconseguir un efecte sostre, que evitarà l'impacte directe del flux
d'aire climatitzat sobre els usuaris de cada habitació, mantenint unes òptimes condicions de salut
i confort. A més, es preveuran sistemes de filtració en els conductes de retorn per garantir la
qualitat de l'aire climatitzat.

(C.13)

On:


QS és el flux de calor transmès pel tancament interior en kcal/h.



K és el coeficient de transmissió en kcal·h-1·m-2·ºC-1.



S és la superfície considerada en m2.

La regulació es realitzarà mitjançant termòstats que permetran regular l’encesa i apagada, així
com la temperatura interiors del espais.



TLC és la temperatura del local contigu en ºC.

unitat exterior



TL és la temperatura interior del local en ºC.

La refredadora s’ubicaran a l’exterior, a la zona indicada a la documentació gràfica adjunta.
El model previst en projecte és de la marca GALLETTI i té les característiques següents:

La pèrdua de calor deguda a l’entrada d’aire exterior s’obtindrà de:

QSV  V ·(TL  TE )·0,29

(C.14)

Id

On:


QSV és el calor sensible degut a la ventilació en kcal/h



TE és la temperatura exterior de projecte en ºC.



TL és la temperatura interior del local en ºC.



V és el cabal de ventilació en m /h.

UE01

Marca
model

i Potencia
tèrmica fred

GALLETTI

Nivell
Sonor

Potencia
elèctrica

[kW]

dB (A)

[kW]

19,7

71

6,60

EER

2,98

MPE C 019

3

unitats interiors
SISTEMA ADOPTAT
La climatització del centre de dia es realitzarà mitjançant dos sistemes de producció diferents, un
per a la refrigeració i un per a la calefacció
La refrigeració s’obtindrà mitjançant una màquina exterior anomenada refredadora.

S’ha previst els següents equips de la marca GALLETTI, amb les següents característiques
principals:
Id

Espai per al segell del visat telemàtic

Marca
Model

La calefacció es realitzarà mitjançant una caldera de condensació, que a la vegada dona servei per
a l’ACS.
Les dues canonades dels equips, tant de la refredadora com de la caldera, es connectaran a un
dipòsit agulla. Aquesta connexió es realitzarà mitjançant vàlvules de tall, que permetran el
tancament d’un sistema o l’altre en funció de l’època de l’any. Es a dir, a l’hivern, es tancaran les
vàlvules de tall provinents de la refredadora i s’obriran les de la caldera. A l’estiu es realitzarà la
configuració contraria.

Unitats

[Uds]
F01
(sostre)

4

GALLETTI

Potencia
tèrmica
fred

Potencia
tèrmica
calor

Nivell
Sonor

Potencia
elèctrica

Cabal
aires

[kW]

[kW]

dB (A)

[W]

[m3/h]

2,38

2,83

42

8

341

ESTRO GT 6
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F02
(paret)

7

GALLETTI

1,32

1,38

47

11

275

ART-U 20

DISTRIBUCIÓ DE CANONADES
La xarxa hidràulica de distribució és la part de la instal·lació que transporta l’energia tèrmica des
de la central de producció fins als elements emissors. En aquest cas el es transportarà fluid
refrigerant a l’interior de canonades de coure.

60 < D <= 90

30

30

40

90 < D <= 140

30

40

50

140 < D

35

40

50

Per a tubs amb fluids calents, instal·lats per l’exterior de l’edifici :
Temperatura
(ºC)

Les canonades de la instal·lació seran de Polipropilè PPR100 SDR11 PN16 amb reforç de fibra de
vidre. S’aïllaran tal i com especifica el reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis.

màxima

del

Diàmetre exterior
del tub (mm)

40 .. 60

>60
100

D <= 35

35

35

40

Els tubs i accessoris, així com equips i dipòsits de les instal·lacions tèrmiques disposaran
d’aïllament tèrmic quan continguin fluids amb temperatura menor a la temperatura ambient del
local pel qual discorren, quan la temperatura del fluid sigui superior a 40ºC i estiguin instal·lats en
locals no calefactats, tals com patis, passadissos, galeries, aparcaments, sales de màquines, falsos
sostres i terres tècnics.

30 < D <= 60

40

40

50

60 < D <= 90

40

40

50

90 < D <= 140

40

50

60

Els tubs que discorrin per l’exterior de l’edifici disposaran de la protecció adequada contra la
intempèrie amb recobriment d’alumini de l’aïllament.

140 < D

45

50

60

A la documentació gràfica es pot veure en detall els derivadors necessaris.

AÏLLAMENT TÈRMIC

Per evitar la congelació del fluid portador en els tubs, s’adopta com a solució l’adició de líquid
anticongelant al fluid portador.

Per a un material amb aïllament de una conductivitat tèrmica de a 10ºC de 0,040W/(m·K), els
espessors d’aïllament en funció del diàmetre, temperatura màxima del fluid, i àmbit d’instal·lació
del tub són els següents :
Per a tubs amb fluids calents, instal·lats en l’interior d’edificis :
del

..

Temperatura màxima del fluid
(ºC)

Els espessors d’aïllament de la xarxa de tubs s’han determinat seguint el procediment simplificat,
especificat en l’apartat IT1.2.4.2.1.2 del RITE. En les taules de càlculs s’especifiquen els aïllaments
dels tubs, així com les especificacions del material de l’aïllament.

màxima

>100
180

Per a tubs amb fluids freds, instal·lats en l’interior de l’edifici :

Per al càlcul de la instal·lació i aïllament tèrmic s’ha considerat com a paràmetre de disseny que
les pèrdues tèrmiques globals per el conjunt de conduccions no superin el 4% de la potencia
màxima que transporten.

Temperatura
(ºC)

..

fluid

fluid

Diàmetre exterior
del tub (mm)

>-10 .. 0

>0 .. 10

>10

D <= 35

30

20

20

30 < D <= 60

40

30

20

60 < D <= 90

40

30

30

90 < D <= 140

50

40

30

140 < D

50

40

30

Per a tubs amb fluids freds, instal·lats per l’exterior de l’edifici :
Diàmetre exterior
del tub (mm)

40 .. 60

D <= 35

25

25

30

30 < D <= 60

30

30

40

Espai per al segell del visat telemàtic

>60 .. 100

>100
180

..
Temperatura màxima del fluid
(ºC)
Diàmetre exterior
del tub (mm)

>-10 .. 0

>0 .. 10

>10
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D <= 35

50

40

40

30 < D <= 60

60

50

40

60 < D <= 90

60

50

50

90 < D <= 140

70

60

50

140 < D

70

60

50

f : Factor de fricció del material del conducte.
D: Diàmetre equivalent del conducte (m).
Si la perduda de càrrega per unitat de longitud supera la màxima permesa, s’augmenta la secció
de conducte fins que es compleixi aquesta condició.
La maquinària impulsora (ventiladors, recuperadors de calor, i unitats de tractament d’aire) s’ha
calculat tenint en compte la pèrdua de pressió de la xarxa, més la perduda de reixes i difusors, i
la pèrdua d’elements auxiliars (filtres, comportes, etc...).
En l’annex de càlculs es justifica el càlcul i dimensionat de la xarxa de conductes en funció del
mètode de càlcul aquí descrit.

XARXA DE CONDUCTES

AÏLLAMENT TÈRMIC

Les conduccions d’aire que discorrin per l’interior de l’edifici es realitzaran amb conducte tipus
sandvitx d’alumini i malla de reforç – llana de vidre – malla tèxtil de fils de vidre termoprensada
tipus CLIMAVER NETO. Les conduccions d’aire que discorrin per l’exterior s’executaran amb
conducte de xapa d’acer galvanitzat aïllada.

descripció del mètode de càlcul
El càlcul de la xarxa de conductes s’ha realitzat tenint en compte els següents paràmetres :


Velocitat màxima de l’aire : 5 m/s (8 m/s en trams enterrats o que discorrin per recintes
no habitables).



Pèrdua de càrrega màxima : 1 DPa / m

Per al càlcul de la instal·lació i aïllament tèrmic s’ha considerat com a paràmetre de disseny que
les pèrdues tèrmiques globals per el conjunt de conductes no superin el 4% de la potencia màxima
que transporten, y que sigui el suficient per evitar condensacions. L’annex de càlcul de conductes
justifica aquest punt.
Els conductes de retorn s’aïllaran quan el seu traçat passi per l’exterior de l’edifici, y en interiors
quan l’aire estigui a temperatura menor que la del punt de rosada de l’ambient o quan el conducte
passi a traves de locals no climatitzats.
Els conductes que discorrin per l’exterior disposaran d’una protecció adequada, preferiblement
amb xapa d’acer galvanitzat.
Per a conductes d’aire , els valors dels aïllaments s’ajustaran a la taula següent o a les
especificacions de la IT 1.2.4.2.2:

Amb aquests condicionants, el procediment de càlcul és el que s’exposarà a continuació.
Es calcula la velocitat de l’aire dins del conducte amb la fórmula :

Tipus d’aire

En conducció interior

En conducció exterior

Gruix [mm]

Gruix [mm]

Calent

20

30

Fred

30

50

Q
V
S
On :
V : Velocitat de l’aire dins del conducte (m/s).
Q : Cabal que circula per el tram de conducte considerat (m3/h).
S : Secció circular equivalent del conducte (m2).

ESTANQUITAT DE LA XARXA DE CONDUCTES

Si la velocitat calculada supera el valor màxim establert anteriorment, s’augmenta la secció de
conducte fins que es compleixi aquesta condició.
La pèrdua de càrrega produïda en el tram de conducte considerat es calcula amb la següent
fórmula:

 V 1,82 
P  0,1427  f   1, 22 
D 

La xarxa de conductes tindrà una classe d’estanquitat B o superior, seguint l’especificat en el punt
3, de l’apartat IT1.2.4.2.3 del RITE.
Les connexions entre trams de conductes i els segus accessoris es realitzaran de manera que
s’asseguri una estanquitat classe B o superior, que es tradueixi en unes fuintes menors a les
especificades a la taula següent, en funció de la pressió estàtica disponible del ventilador que
l’alimenti.

On :

P

P

f

[mm.c.a]

[Pa]

dm3/(s
m2)

ΔP : Pèrdua de pressió per metre de conducte (Pa).
V : Velocitat de l’aire dins del conducte (m/s).

Espai per al segell del visat telemàtic
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3

30

0,082

5

50

0,114

7

70

0,142

10

100

0,180

15

150

0,234

20

200

0,282

25

250

0,326

Els conductes rectangulars disposaran d’obertures per a la seva neteja i manteniment. La dimensió
mínima de les obertures serà la següent en funció de les seves dimensions :
Mides
mínimes
de
les
obertures laterals (mm)
Cantell del conducte (mm)

OBERTURES DE SERVEI PER NETEJA DE CONDUCTES
La xarxa de conductes s’ha dissenyat i s’executarà per tal de que es pugui netejar i mantenir. Per
assegurar aquest fet, s’han seguit les especificacions de la norma UNE-ENV 12097:1998
‘Ventilación de edificios. Conductors. Requisitos relativos a los componentes destinados a facilitat
el mantenimiento de sistemas de conductos’.
Els falsos sostres disposaran de obertures i registres per al manteniment, inspecció i neteja de les
instal·lacions.

A
(longitudinal)

B
(transversal)

200 <= s

300

100

200 < s <= 500

400

200

>500

500

400

Entrada per una persona

600

500

En cas que el cantell del conducte sigui inferior a 200mm, la dimensió en aquesta direcció serà la
totalitat del cantell.

CÀLCULS JUSTIFICATIUS
CÀRREGUES TÈRMIQUES

Obertures per manteniment per conductes circulars rígids
Els conductes circulars rígids disposaran d’obertures per a la seva neteja i manteniment. La
dimensió mínima de les obertures és la següent :
Per conductes de diàmetre igual o inferior a 200mm les obertures es realitzaran amb peces de
tipus ‘T’ amb taps amovibles de diàmetre igual al conducte.
Per a conductes de diàmetre superior a 200mm s’efectuaran obertures amb peces de tipus ‘T’ o
amb obertures d’accés de les mides mínimes següents :

Diàmetre
del
conducte (mm)

Mides
mínimes
de
les
obertures laterals (mm)
A
(longitudinal)

B
(transversal)

200 <= d <= 315

300

100

315 < d <= 500

400

200

>500

500

400

600

500

Entrada
persona

per

una

Obertures per manteniment per conductes rectangulars
Espai per al segell del visat telemàtic
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CONDUCTES DE CLIMATITZACIÓ

DIMENSIONAT DE REIXES

CONDUCTES
Tram
Conducte

Velocitats

DP/m

Longituds

Pressions

Conducte rectangular

Secció Conducte (mm)
Inici Final Cabal Cabal min (cm2) rectangular Secció
l/s m3/h S=2,5xqva Ample Alçada cm2
0
1
95
341
237
400
200
800
1
2
95
341
237
400
150
600

D
De
càlcul Vre
mm
mm
m/s
304,7 304,7 1,2
260,1 260,1 1,6

Espai per al segell del visat telemàtic

Perdua Pressió Pressió
final
DP/m Longitud Corbes Le en tram inicial
Pa/m
m
ud
m
Pa
Pa
Pa
0,07
1
0 1,1
0,08
50 48,7341
0,15
1
2 13
2,00 48,7341 45,1587
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Per a la realització dels càlculs necessaris s’han utilitzats fulls de càlcul tipus Excel dissenyats a
mida per a les necessitats específiques d’aquest tipus d’instal·lacions.

MEMÒRIA DE VENTILACIÓ

DEFINICIONS I ABREVIATURES

NORMES I REFERÈNCIES
En aquest apartat es fa una relació de tots els documents que s’han utilitzat per a la redacció
d’aquest projecte.

DISPOSICIONS LEGALS I NORMES D’APLICACIÓ
Tot seguit s’especifiquen les disposicions legals i normes aplicades que s’han contemplat a l’hora
de redactar aquest projecte i que caldrà respectar a l’hora d’executar-lo:


R.D. 1027/2007 de 20 de juliol de 2007, Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis
(RITE) i instruccions tècniques complementàries.



Codi tècnic de l’edificació, document bàsic DB/HE1 ‘Limitació de la demanda energètica’.



Codi tècnic de l’edificació, document bàsic DB/HE2 ‘Rendiment de les instal·lacions
tèrmiques’.



Codi tècnic de l’edificació, document bàsic DB/HR ‘Protecció en front el soroll’.



Codi tècnic de l’edificació, document bàsic DB/HS3 ‘Qualitat de l’aire interior’.



R.D. 842/2002, de 2 d’agost, Reglament electrotècnic de baixa tensió i instruccions
tècniques complementàries (REBT).



R.D. 1367/2007 de 19 d’octubre per el que es desenvolupa la Llei 37/2003, de 17 de
novembre, contra el soroll, en el referent a zonificació acústica, objectius de qualitat i
emissions acústiques.

Admissió: entrada a un local d’aire exterior per a la seva ventilació i, en alguns casos, també per
a altres locals.
Àrea efectiva (d’una obertura): àrea de la secció perpendicular a la direcció del moviment de
l’aire que està lliure d’obstacles.
Aspirador mecànic: dispositiu de la ventilació mecànica, col·locat a la boca d’expulsió que té un
ventilador per a extreure automàticament l’aire de forma contínua.
Boca d’expulsió: extrem exterior d’un conducte d’extracció per el qual surt l’aire viciat, que està
dotat d’elements de protecció per a impedir l’entrada d’aigua i d’insectes.
Boca de presa: extrem exterior d’un conducte d’admissió per el que entra l’aire exterior, el qual
està dotat d’elements de protecció per a impedir l’entrada d’aigua i d’insectes.
Cabal de ventilació: volum d’aire que, en condicions normals, s’aporta a un local per unitat de
temps.
Conducte d’admissió: conducte que serveix per a introduir l’aire exterior al interior d’un local
quan cap dels elements constructius que el conformen està en contacte amb un espai exterior apte
per a que pugui disposar-se en ell la obertura d’entrada de l’aire de ventilació.
Conducte d’extracció: conducte que serveix per a extreure l’aire viciat a l’exterior.
Contaminants (de l’aire): substàncies que, durant l’ús d’un local, s’incorporen a l’aire interior i
deterioren la seva qualitat de manera que poden produir molèsties inacceptables o malalties als
ocupants del local.



Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica.

Depressió: valor absolut de la diferència de pressió entre un punt qualsevol del sistema de
ventilació i un altre amb major pressió que es pren com a referència.



Decret 21/2006 sobre criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis.

Expulsió: sortida a l’exterior de l’aire viciat.



Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s’estableixen les condicions higiènic-sanitàries
per a la prevenció i el control de la legionel·losi.

Extracció: evacuació cap a l’exterior de l’aire viciat d’un local. Aquest aire es pot haver contaminat
en el propi local o en altres comunicats amb ell.



Instrucció 2/2007, de la secretaria d’indústria i empresa, d’aclariments sobre els requisits
de disseny d’instal·lacions tèrmiques en els edificis en relació al CTE i al Decret 21/2006
sobre criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis.

Extractor: ventilador que serveix per a extreure de forma localitzada els contaminats.

BIBLIOGRAFIA
Tot seguit s’especifiquen la bibliografia tècnica que s’ha contemplat a l’hora de redactar aquest
projecte:
Catàlegs comercials i recomanacions dels diferents fabricants.

PROGRAMARI DE CÀLCUL

Espai per al segell del visat telemàtic

Filtre: element d’un sistema de ventilació que serveix per a retenir la brutícia de l’aire per tal
d’evitar l’embrutament dels dispositius i aparells per els que aquest passa i la contaminació de
l’aire exterior.
Junta d’obertura: línea de discontinuïtat existent entre el marc i la fulla i entre dos fulles d’una
finestra o porta exterior.
Local: recinte interior. En el cas de que dos locals contigus estiguin comunicats per un forat lliure
es considerarà que formen un únic local quan l’àrea del mateix forat sigui major o igual que 1,5
m2 i que un vintè de la suma de les àrees d’ambdós locals.
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Local habitable: local destinat a l’ús de persones en que la densitat d’ocupació i temps d’estança
exigeixen unes condicions acústiques, tèrmiques i de salubritat adequades. Es consideren locals
habitables, dins l’àmbit d’aplicació d’aquesta secció, els següents:

S: secció nominal d’un tram d’un conducte d’extracció (cm2).

Habitacions i estances (dormitoris, menjadors, biblioteques, sales d’estar, etc.)

El local s’ha dotat d’un sistema de ventilació per l’aportació del suficient cabal d’aire exterior que
eviti, en els recintes en els que es realitzi alguna activitat humana, la formació elevada de
concentracions de contaminants. Per al disseny de la instal·lació s’ha seguit els criteris i paràmetres
establerts en la norma UNE-EN 15.251 “Parámetros del ambiente interior a considerar para el
diseño y la evaluación de la eficiencia energética de edificios incluyendo la calidad del aire interior,
condiciones térmicas, iluminación y ruido”.

Cuines, banys, serveis de cortesia i passadissos i distribuïdors interiors de les vivendes.
Obertura d’admissió: obertura de ventilació que serveix per a la admissió, comunicant el local
amb l’exterior, directament o a través d’un conducte d’admissió.
Obertura d’extracció: obertura de ventilació que serveix per a la extracció, comunicant el local
amb l’exterior, directament o a través d’un conducte d’extracció.
Obertura de ventilació: forat practicat a un dels elements constructius que delimiten un local
per a permetre la transferència d’aire entre el mateix i un altre local contigu o a l’espai exterior.
Secció nominal (d’un conducte): valor teòric aproximat al valor real de l’àrea lliure de la secció
recta d’un conducte que es pren com a representatiu del mateix.

QUALITAT DE L’AIRE INTERIOR

CABAL D’AIRE EXTERIOR
Per al disseny de ventilació d’aire del local s’ha considerat un cabal de 4 l/s per persona segons la
norma UNE-EN15251.

FILTRACIÓ DE L ’AIRE EXTERIOR DE VENTILACIÓ

Ventilació mecànica: ventilació en la que la renovació de l’aire es produeix per el funcionament
d’aparells electromecànics disposats a tal efecte. Pot ser amb admissió mecànica, amb extracció
mecànica o equilibrada.

L’aire exterior de ventilació s’introduirà en els locals degudament filtrat, tal i com estableix l’apartat
IT 1.1.4.2.4 del RITE.

Ventilació natural: ventilació en la que la renovació de l’aire es produeix exclusivament per l’acció
del vent o per l’existència d’un gradient de temperatures entre el punt d’entrada i el de sortida.

S’instal·laran pre-filtres per mantenir nets els components de les unitats de ventilació i tractament
d’aire. Els pre-filtres s’instal·laran en l’entrada d’aire exterior, així com en l’entrada d’aire de retorn.

Ventilació: procés de renovació de l’aire dels locals per limitar el deteriorament de la seva qualitat,
des del punt de vista de la seva composició, que es realitza gràcies a l’entrada d’aire exterior i
l’evacuació de l’aire viciat.

Els filtres finals s’instal·laran desprès de la unitat de tractament o ventilador.

Ventilador: aparell electromecànic dotat d’un motor i d’un conjunt d’aspes o d’àlabs accionats,
que s’utilitza per extreure o impulsar l’aire.
Zona tèrmica: zona geogràfica que engloba tots els punts en els que la temperatura mitja anual,
Tm, està compresa dins del mateix interval dels següents:

Els aparells de recuperació de calor disposaran d’una secció de filtres de la classe F6 o superior.

QUALITAT DE L ’AIRE EXTERIOR (ODA)
El present edifici, degut a la seva configuració, i la seva ubicació té la següent qualitat de l’aire
exterior:
Qualitat
de l’aire
exterior

Zona W: Tm ≤ 14ºC
Zona X: 14ºC < Tm ≤ 16ºC
Zona Y: 16ºC < Tm ≤ 18ºC

ODA 1

Zona Z: 18ºC < Tm

Descripció
Aire pur que pot contenir partícules solides de
forma temporal.

qv: cabal de ventilació mínim exigit d’un local (l/s).
qva: cabal de ventilació corresponent a cada obertura d’admissió d’un local calculat per un
procediment d’equilibrat de cabals d’admissió i d’extracció i amb una hipòtesi de circulació de l’aire
segons la distribució dels locals (l/s).

CLASSES DE FILTRACIÓ

qve: cabal de ventilació corresponent a cada obertura d’extracció d’un local calculat per un
procediment d’equilibrat de cabals d’admissió i d’extracció i amb una hipòtesi de circulació de l’aire
segons la distribució dels locals (l/s).

En funció de la qualitat de l’aire exterior (ODA) i de la qualitat de l’aire interior (IDA), la taula
1.4.2.5 de la IT 1.1.4.2.4 del RITE estableix les classes de filtració a realitzar en l’aire exterior que
s’introdueix en els recintes.

qvp: cabal de ventilació corresponent a cada obertura de pas d’un local calculat per un procediment
d’equilibrat de cabals d’admissió i d’extracció i amb una hipòtesi de circulació de l’aire segons la
distribució dels locals (l/s).

Així doncs degut a que la qualitat de l’aire exterior (ODA) és de tipus ODA 2 la classe de filtració
serà la següent:

qvt: cabal d’aire existent en un tram d’un conducte (l/s).

Espai per al segell del visat telemàtic
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Els conductes generals o col·lectius tindran les següents propietats:

Categoria

Classe
filtre

de

IDA 2

F7+F6

IDA 3

F6+F7

Han de ser practicables per el seu registre i la seva neteja a la coronació i al inici dels trams
verticals.

IDA 4

G4+F6

Han de tenir un acabat que dificulti el seu embrutiment.

Cadascun d’ells, hauran de disposar a la boca d’expulsió d’un aspirador mecànic, podent diversos
conductes d’extracció compartir un mateix aspirador mecànic.
Seran horitzontals.

Hauran de ser aïllats quan es prevegi que puguin produir-se condensacions.
Han de ser estancs a l’aire per a la seva pressió de dimensionat.

AIRE D’EXTRACCIÓ
L’apartat IT 1.1.4.2.5 del RITE classifica l’aire exterior de l’edifici o local en funció del seu ús. Així
doncs la classificació de l’aire exterior del present edifici i locals és la següent :
Categoria

Descripció

Recintes

AE 1

Baix nivell de contaminació. Aire que
procedeix de locals les emissions dels
quals procedeixen dels materials de la
construcció i decoració, a més de les
persones, i no es permès fumar.

Oficines,
Aules,
Sales de Reunions,
Espais d’ús públic,
escales
i
passadissos.

AE 2

Nivell moderat de contaminació. Aire que
procedeix de locals les emissions dels
quals procedeixen dels materials de la
construcció i decoració, a més de les
persones, i és permès fumar.

Restaurants,
Lavabos, vestuaris,
bars, magatzems.

AE 3

Alt nivell de contaminació. Aire que
procedeix de locals amb producció de
productes químics, humitat...

Cuines

Es conductes seran conduits horitzontalment per el falç sostre del bany fins a la paret mes propera
que doni a la façana. Aquesta tindrà una obertura per on passarà el conducte amb un acabat per
tal de poder expulsar l’aire cap a l’exterior.
Ventilador

Marca/Model

Cabal
[m³/h]

Consum
[W]

V01

TD-SILENT 160/100

350

29

Ventilació específica de LA cuinA (CAMPANA)
La cuina disposaran d’un sistema addicional específic per a l’extracció mecànica dels vapors i els
contaminants de la cocció. Segons el RD. 259/2003 d’habitabilitat de la Generalitat de Catalunya
els conductes d’extracció addicional verticals per les campanes serà individual per a la campana
de la cuina i arribarà fins a la coberta de l’edifici.
L’extractor haurà de disposar d’una clapeta antiretorn o d’un sistema que eviti el rebuf de l’aire i
d’un filtre de greixos amb un dispositiu que indiqui que s’ha reemplaçar o netejar, segons l’indicat
al DB HS-3.
El conducte individual tindrà les següents propietats:

Els locals amb aire d’extracció de categoria AE1 disposen de retorn de l’aire impulsat al local.

Serà vertical, exceptuant els trams de connexió, i la secció entre plantes serà uniforme.

Els locals amb aire d’extracció de categories AE3 i AE4 l’aire es expulsat directament a l’exterior,
no realitzant-se retorn d’aire interior.

Ha de ser practicable per el seu registre i la seva neteja a la coronació i al inici del tram vertical.

S’han disposat de xarxes d’expulsió d’aire independents per als locals amb categories d’extracció
AE1 i AE2 de la dels locals amb categories d’aire AE3 i AE 4, per tal d’evitar la possibilitat d’evitar
la contaminació creuada.

Ha de ser estanc a l’aire per a la seva pressió de dimensionat.

TIPUS DE VENTILACIÓ
Ventilació mecànica banys
El sistema de ventilació mecànica consisteix en la connexió de les diferents obertures d’extracció
dels banys a un conducte general que alhora està connectat un a extractor electromecànic situat
al mateix fals sostre dels banys.

Espai per al segell del visat telemàtic

Haurà de ser aïllat quan es prevegi que puguin produir-se condensacions.
El pas de conducte a través dels forjats i altres elements de partició horitzontal s’ha de preveure
de forma que s’executin aquells elements necessaris per a tal efecte, passa murs, cèrcols i
elements d’acabat específics. Els forats de pas dels forjats hauran de proporcionar una folgança
perimètrica de 20 mm, que s’haurà de reomplir amb aïllament tèrmic.

VENTILACIÓ ESPAIS

MEMÒRIA CONSTRUCTIVA D’INSTAL·LACIONS

34

VITALLERarquitectura

Travessera de Les Corts 230 ent 2 08014 Barcelona

Tel: +34.934.908.961

arquitectura@vitaller.com

Centre de dia a Vilobí D’Onyar

La ventilació de la resta d’espais del centre de dia (sales d’estar, menjador, despatx, perruqueria,
etc) es realitza amb aportació per façana, es a dir, una connexió entre l’exterior i la unitat interior
(fancoils), que faran la funció de climatitzadors i ventiladors d’aire primari filtrat.

Potencias previstas (W) :
Iluminación :
Tomas :
Tomas SAI :
Maquinaria :
TOTAL :

S’instal·larà una boca a la façana, aquesta estarà connectada a un conducte que es connectarà
directament als fancoils o bé a través fals sostre de la planta fins arribar als fancoils de conductes.
D’aquesta manera s’acosnegueix que l’aire que climatitza el fancoil i que distribuiex per la sala, ja
incorpori la fracció requerida de renovació amb aire net de l’exterior.

1503
22080
0
14526
38109

POTENCIA SIMULTÀNIA

MEMÒRIA DE INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

La potencia simultània (Ps) és la resultant en aplicar a la potencia instal·lada (Pi) els coeficients
de simultaneïtat (Cs) i d’utilització (Cu). S’han utilitzat els següents coeficients de simultaneïtat:

NORMATIVA APLICABLE
La normativa i reglamentació adoptada per la elaboració del present projecte ha estat :


Reglament electrotècnic de baixa tensió (REBT 2002) publicat en el BOE 18/11/02.



Instruccions tècniques complementaries (ITC) del REBT 2002 publicades en el suplement
del BOE núm. 224 del 18/11/02.



Normes UNE referenciades en el REBT 2002.



Normes de les companyies subministradores.



Recomanacions de les entitats d’inspecció i control.



Reglament de seguretat, salut i higiene en el treball.

Coeficientes de simultaneidad :
Iluminación :
0,8
Tomas :
0,25
Tomas SAI :
0,25
Maquinaria :
0,6
Aplicant els coeficients esmentats s’obté la següent taula resum de potències:

Potencias simultáneas (W)
Iluminación :
1203
Tomas :
5520
Tomas SAI :
0
Maquinaria :
8716
TOTAL :
15438

CLASSIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ
Segons el decret 363/2004, de 24 d’agost, de la Generalitat de Catalunya, la instal·lació esta
classificada dins del grup ‘i’. Aquestes són les que “Instal·lacions en locals de pública concurrència”.
Per tant requereix de projecte tècnic. Requereix inspecció inicial per la posada en marxa de la
instal·lació. Requereix, també, inspecció periòdica cada cinc anys.

PREVISIÓ DE CÀRREGUES
Es segueixen les prescripcions mínimes de la ITC-BT-10 del REBT en quan a previsió de càrregues,
així com les prescripcions dels criteris de la Generalitat de Catalunya.

POTENCIA PREVISTA
La potencia prevista (Pp) correspon a la suma de tots els consums de la instal·lades.
El resum de potencies previstes classificades per conceptes és el següent :

POTENCIA MÀXIMA ADMISSIBLE
La potència màxima admissible per el quadre general de planta serà de 17,32 kW en modalitat
trifàsica 230/400V.

SUBMINISTRAMENT COMPLEMENTARI
No es preceptiu el subministrament complementari.

INSTAL·LACIÓ D’ENLLAÇ

ESQUEMA DE DISTRIBUCIÓ
Espai per al segell del visat telemàtic
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L’esquema de distribució adoptat en el present projecte correspon al TT, segons prescriu el punt
1.4 apartat ‘a’ de la ITC-BT-08 del REBT.
En aquest esquema, l’alimentació té el neutre connectat a terra. En la instal·lació receptora les
masses estan connectades a terra, independent de la connexió a terra del neutre de l’alimentació.

Les característiques de la instal·lació segueixen l’especificat en la norma UNE 20.460-3.

Les tensions emprades en la instal·lació són:
Subministrament trifàsic : 400V



Subministrament monofàsic :

230V



Tensió de seguretat :

24V

Tots els receptors de la instal·lació es podran connectar i desconnectar en càrrega.

Subdivisió en locals de pública concurrencia
En aquests locals la instal·lació de il·luminació s’ha dividit amb el criteri de que en cas de fallada
d’un circuit no afecti a més del 33% de l’enllumenat.

La freqüència en tots els casos serà de 50 Hz.

EQUILIBRAT DE CÀRREGUES

ESCOMESA

La majoria de les càrregues del present edifici són monofàsiques, el que pot provocar un
desequilibri entre fases. En la distribució de les càrregues en els quadres s’ha minimitzat aquest
efecte.

Es tracta d’una escomesa existent, que no és objecte d’aquest projecte.

CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ (C.G.P.)

TUBS I CANALS PROTECTORES

Es tracta d’una caixa general de protecció existent, la qual no és objecte d’aquest projecte.

Generalitats

LINIA GENERAL D’ALIMENTACIÓ

Els tubs tindran les característiques i diàmetre especificat en la taula 2, per tubs superficials, taula
4 per tubs encastats, taula 6 per tubs aeris i taula 9, per a tubs enterrats, de la instrucció BT-21.

Es tracta d’una línia general d’alimentació existent, la qual no és objecte d’aquest projecte.

Les canals seguiran les normes UNE-EN 50.085.

EQUIP DE MESURA I COMPTATGE

Les canals amb conducció elèctrica (canals i safates metàl·liques) es connectaran a terra i la seva
continuïtat elèctrica s’assegurarà.

Es tracta d’una instal·lació existent, no és objecte d’aquest projecte.

DERIVACIÓ INDIVIDUAL

CONDUCTORS

Tot i que es tracta d’una instal·lació ja existent i no és objecte d’aquest projecte, es verificarà que
la derivació individual compleix amb les especificacions mínimes indicades a la documentació
gràfica.

INSTAL·LACIÓ INTERIOR O RECEPTORA

Generalitats
Els conductors emprats en la instal·lació interior seran de coure aïllats.
Els conductors de protecció tindran un mínim de secció de 2,5mm2 si els conductors de protecció
no formen part de la canalització d’alimentació i tenen protecció mecànica o 4mm2 si no tenen
protecció mecànica.

GENERALITATS
La instal·lació interior o receptora és la qual comença a partir del dispositiu general de
comandament i control.
Les tipologies de instal·lació seran les especificades en la taula 1 i taula 2 de la instrucció ITC-BT20.
La instal·lació es realitzarà amb conductors multipolars sota tub, i conductors unipolars sota tub.
Els conductors unipolars utilitzats seran lliure d’halògens, no propagadors de flama, de baixa
emissió de fums i d’opacitat reduïda, de denominació TOXFREE ES07Z1-K.

Espai per al segell del visat telemàtic

DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ
La instal·lació està composta per un quadre general de planta (Q.G.D).

NORMALITZACIÓ DE TENSIONS


Els conductors multipolars utilitzats seran del tipus lliure d’halògens, no propagadors de flama, de
baixa emissió de fums i d’opacitat reduïda, de denominació TOXFREE RZ1-K.

Per a seccions dels conductors polars inferiors a 16mm2, el conductor de protecció tindrà la
mateixa secció que el conductor polar. Per a seccions entre 16mm2 i 35mm2 la secció del
conductor de protecció es pot reduir a 16mm2, i per a seccions, dels conductors polars, superiors
a 35mm2 la secció del conductor de protecció es pot reduir a la meitat de la secció del conductor
polar.
Els conductors unipolars utilitzats seran del tipus lliure d’halògens, no propagadors de flama, de
baixa emissió de fums i d’opacitat reduïda, de denominació TOXFREE ES07Z1-K.
Els conductors multipolars utilitzats seran del tipus lliure d’halògens, no propagadors de flama, de
baixa emissió de fums i d’opacitat reduïda, de denominació TOXFREE RZ1-K.
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Tot el cablejat inclosos els trams que discorren per safata, s’instal·larà sota tub fins als punts de
consum.

Caigudes de tensió
La secció dels conductors s’ha determinat per que des de l’origen de la instal·lació interior fins al
punt mes llunyà de la instal·lació, la caiguda de tensió sigui com a màxim:

PROTECCIÓ CONTRA CONTACTES INDIRECTES
Les mesures de protecció contra contactes indirectes són les assenyalades en la instrucció BT-24,
i compliran el indicat en la norma UNE 20.460 part 4-41 i part 4-47.
El sistema de protecció contra contactes indirectes utilitzat és el tall automàtic de l’alimentació en
cas d’aparició d’una fallada.



3% Per receptors de il·luminació.

Això es realitza mitjançant els interruptors diferencials.



5% Per la resta de receptors.

La sensibilitat d’aquests serà la necessària per que en cas de fallada la tensió de contacte sigui
inferior a 50V o 24V en locals humits o mullats.

En l’annex de càlcul es justifiquen les caigudes de tensió obtingudes segons les potencies de càlcul
i factors de simultaneïtat emprats.

Concretament es complirà la següent desigualtat :

Intensitats màximes admisibles
Les intensitats màximes permeses en els conductors de la instal·lació interior o receptora es regiran
segons la norma UNE 20.460-5-523.

Ra x Ia < U

Per al càlcul de seccions s’ha seguit l’esmentada norma, i el seu resum del reglament de baixa
tensió, la taula 1 de la instrucció BT-19.

On :

Els conductors es protegiran amb interruptors automàtics magnetotèrmics de intensitat nominal
inferior a la intensitat màxima admissible del conductor.
En l’annex de càlcul es justifiquen les seccions seleccionades en funció de la intensitat de càlcul,
el tipus de conductor i el tipus de instal·lació.

Ra : resistència total a terra (resistència del terra més la dels conductors de protecció fins al punt
de contacte).
Ia : Intensitat nominal (sensibilitat) del interruptor diferencial.
U : Tensió seguretat (24V segons cas).
Es podran utilitzar interruptors diferencials del tipus S (selectius) però sempre amb un retard
màxim de 1s.

PROTECCIÓ CONTRA SOBREINTENSITATS
Tots els circuits de la instal·lació estaran protegits contra sobreintensitats. Els dispositius per
protegir la instal·lació seguiran les prescripcions de la norma UNE 20.460 -4-43.

RESISTENCIA D’AÏLLAMENT I RIGIDESA DIELÈCTRICA

Els dispositius emprats seran els interruptors automàtics magnetotèrmics. Aquests tindran
detecció sobre tots els pols (inclòs el neutre) i seran de tall omnipolar.

La instal·lació tindrà una resistència d’aïllament igual o superior a 0,5 Mohm, per les tensions de
treball de 400V i 230V, i de 0,25 Mohm per petites tensions de seguretat.

Els dispositius magnetotèrmics es dimensionen en funció de la càrrega del circuit, i de la naturalesa
d’aquest.

Es realitzarà un assaig segons estableix el punt 2.9 de la instrucció BT-19.

En l’annex de càlculs es troben justificats els valors de intensitat nominal i tipus d’interruptor
automàtic.

PROTECCIÓ CONTRA SOBRETENSIONS
Segons el Vademecum de Fecsa Endesa en l’apartat de quadres de comandament i protecció
especifica que les proteccions contra sobretensions permanents tenen caràcter obligatori. L’edifici
disposarà d’un dispositiu destinat a la protecció contra sobretensions permanents, tal i com
s’observa a l’esquema unifilar.
No es preveu risc de sobretensions transitòries, pel que no s’adoptaran mesures addicionals.

PROTECCIÓ CONTRA CONTACTES DIRECTES
La protecció contra contactes directes es realitza mitjançant l’aïllament de les parts actives, per
mitja d’obstacles físics, o per allunyament, segons l’especificat en el punt 3 de la instrucció BT-24.

Espai per al segell del visat telemàtic

PRESES DE CORRENT
Les preses de corrent seran tipus schuko de 16A amb terra. Les preses seran del tipus especificat
en la norma UNE 20315, i el punt 2.10 de la instrucció BT-19.

CONNEXIONS
Les connexions es realitzaran dins de caixes amb brides de connexió. Els conductors de secció
superior a 6mm2 es connectaran mitjançant terminals.

INSTAL·LACIÓ DE POSADA A TERRA
La instal·lació de posada a terra és ja existent. Es farà una comprovació a la caixa de seccionament
per tal de garantir els mínims establerts per normativa abans de donar per tancada l’execució de
la reforma.
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MEMÒRIA CABLATGE ESTRUCTURAT

ANNEX DE CÀLCULS ELÈCTRICS
CÀLCULS DE CONDUCTORS I POTENCIES

OBJECTE
L’objecte del projecte d’instal·lacions de cablatge estructurat és el de preveure un sistema de
comunicacions per tot l’edifici que faci possible l’accés des de qualsevol punt d’aquest als serveis
de comunicacions que es distribueixin per aquest sistema.

453,6

1,97

1,8

453,6

1,97

265,3

1,8

453,6

1,97

230

252

1

0,95

265,3

1,8

453,6

1,97

230

252

1

0,95

265,3

1,8

453,6

1,97

230

168

1

0,95

176,8

1,8

302,4

1,31

10
10
10
10
10
10

C
C
C
C
C
C

21

ES07Z1-K (AS)
ES07Z1-K (AS)
ES07Z1-K (AS)
ES07Z1-K (AS)
ES07Z1-K (AS)
ES07Z1-K (AS)

Longitud máxima
protegida (m)

1,8

265,3

0,95

Sección normalizada
por CDT (mm2)

265,3

0,95

1

Caída de tensión
CDT (%)

0,95

1

252

1,50

0,45
0,39
0,43
0,51
0,45
0,39

168,9

Sección min por
intensidad (mm2)

Factor de
cálculo

Potencia de
cálculo (W)

1

252

230

Secció min per CDT
(mm2)

Potencia
prevista (W)

252

230

Intensidad
admisible (A)

Factor de Pot.

14
14
14
14
14

Sección del
conductor
(mm2)

Factor
utilitzación

230

Receptores del circuito

Tipo de conductor

Potencia
nominal (W)

M
M
M
M
M
M

Curva
protección

Tensión del
circuito (V)

A
A
A
A
A
A

Protección In
(A)

Trifásico /
Monofásico

22
19
21
25
22
29

Intensidad de
cálculo (A)

Método de
instalación

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Longitud de
cálculo (m)

Circuito
L01
L02
L03
L04
L05
E01

1x18W Flourescent superficie

Descripción
de los
receptores

Emergència 8W

ILUMINACIÓN

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

12,5

1,5

0,22

12,5

1,5

0,19

1,50

12,5

1,5

0,21

1,50

12,5

1,5

0,26

1,50

12,5

1,5

0,22

1,50

12,5

1,5

0,20

1,50
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16

16,00

230

3496

1

0,95

3680

1

3496

16,00

230

3496

1

0,95

3680

1

3496

16,00

230

3496

1

0,95

3680

1

3496

16,00

230

3496

1

0,95

3680

1

3496

16,00

230

3496

1

0,95

3680

1

3496

16,00

16
16
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C
C
C
C
C

ES07Z1-K (AS)
ES07Z1-K (AS)
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ES07Z1-K (AS)
ES07Z1-K (AS)

Longitud máxima
protegida (m)

1

Sección normalizada
por CDT (mm2)

3680

Caída de tensión
CDT (%)

0,95

1,50

2,48
2,19
1,99
1,79
2,19
1,59

176,0

Secció min per CDT
(mm2)

Factor de
cálculo

Potencia de
cálculo (W)

1

Sección min por
intensidad (mm2)

Potencia
simultánea (W)

3496

Intensidad
admisible (A)

Factor de Pot.

230

Sección del
conductor
(mm2)

Factor
utilitzación

M
M
M
M
M
M

Tipo de conductor

Potencia
prevista (W)

A
A
A
A
A
A

Curva
protección

Tensión del
circuito (V)

25
22
20
18
22
16

Protección In
(A)

Trifásico /
Monofásico

16

Intensidad de
cálculo (A)

Método de
instalación

RESULTADOS

Longitud de
cálculo (m)

Descripción
Endoll Shucko 16A
Endoll Shucko 16A
Endoll Shucko 16A
Endoll Shucko 16A
Endoll Shucko 16A
Endoll Shucko 16A

El disseny estructurat i modular del sistema permetrà una gestió senzilla del mateix i proporcionarà
la possibilitat de realitzar-ne futures modificacions i/o ampliacions amb un cost controlat.

ABAST

DATOS

Intensidad
admisible (A)

Circuito
N01
N02
N03
N04
N05
N06

Amb aquest sistema es pretén poder distribuir els serveis tradicionals de veu i dades (telefonia i
informàtica, respectivament) així com d’altres possibles serveis presents o futurs.

168,9

TOMAS DE CORRIENTE
RECEPTOR

El sistema permetrà la integració de serveis i estarà normalitzat segons els estàndards actuals per
a sistemes de cablatge estructurat, de manera que permetrà la compatibilitat entre materials de
diferents fabricants, garantint sempre la qualitat del sistema.

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

17

2,5

1,24

17

2,5

1,09

1,50

17

2,5

0,99

1,50

17

2,5

0,89

1,50

17

2,5

1,09

1,50

17

2,5

0,80

1,50

L’abast d’aquest projecte inclou:


L’estudi de les diferents alternatives existents per a fer possible l’objecte d’aquest projecte,
així com l’elecció i justificació de la millor alternativa per a aquest cas.



La descripció detallada de tots els elements que formaran part del sistema, així com un
conjunt de plànols, esquemes i càlculs que ajudaran a definir de manera unívoca l’objecte
del projecte i permetran una millor comprensió de tot el sistema.



Un plec de condicions que permetrà establir les condicions tècniques, econòmiques,
administratives i legals per tal que l’objecte del projecte pugui materialitzar-se en les
condicions especificades, evitant possibles interpretacions diferents de les desitjades.



Uns amidaments i pressupost que permetran definir i determinar les unitats de cada partida
o unitat d’obra que configuraran la totalitat de la instal·lació objecte d’aquest projecte, així
com determinar-ne el seu cost econòmic total.

176,0
176,0
176,0
176,0
176,0

8250

11,92

1,25

2750

11,96

230

1500

1

0,95

1579

1,25

1875

8,15

230

3000

1

0,95

3158

1,25

3750

16,30

230

500

1

0,95

526,3

1,5

750

3,26

16
16
10
20
10

C
C
C
C
C

ES07Z1-K (AS)
ES07Z1-K (AS)
ES07Z1-K (AS)
ES07Z1-K (AS)
ES07Z1-K (AS)

Longitud máxima
protegida (m)

1,25

2316

Sección normalizada
por CDT (mm2)

6947

0,95

Caída de tensión
CDT (%)

0,95

1

1,50

0,23
1,49
2,03
1,52
0,88

580,3

Secció min per CDT
(mm2)

Factor de
cálculo

Potencia de
cálculo (W)

1

2200

Sección min por
intensidad (mm2)

Potencia
simultánea (W)

6600

230

Intensidad
admisible (A)

Factor de Pot.

400

Sección del
conductor
(mm2)

Factor
utilitzación

T
M
M
M
M

Tipo de conductor

Potencia
prevista (W)

A
A
A
A
A

Curva
protección

Tensión del
circuito (V)

10
20
24
24
26

Protección In
(A)

Trifásico /
Monofásico

1
11
1
1
2

Intensidad de
cálculo (A)

Método de
instalación

Receptor
Refredadora
Fan-coil 200W Mono
Campana extractora 1,5KW Tri
Cuina 3KW Tri
Bomba 250W mono

Longitud de
cálculo (m)

Circuito
V01
V01
V01
V01
V01

Número de
receptores

MAQUINARIA

4,0
2,5
1,5
4,0
1,5

20

4

0,18

17

2,5

0,74

1,50

12,5

1,5

0,61

1,50

22

4

1,22

1,50

12,5

1,5

0,26

1,50

176,0
168,9
225,2
168,9

NORMES I REFERÈNCIES
En aquest apartat es fa una relació de tots els documents que s’han utilitzat per a la redacció
d’aquest projecte.

DISPOSICIONS LEGALS I NORMES APLICADES
Les disposicions legals i normes que s’han contemplat en aquest projecte són les següents:

Espai per al segell del visat telemàtic



Norma UNE-EN 50173-1:2005. “Tecnologías de la información. Sistemas de cableado
genérico. Parte 1: Requisitos generales y áreas de oficina.”



Norma UNE-EN 50174-1:2001. “Tecnologías de la información. Instalación de cableado.
Parte 1: Especificación y aseguramiento de la calidad.”



Norma UNE-EN 50174-2:2001. “Tecnologías de la información. Instalación de cableado.
Parte 2: Métodos y planificación de la instalación en el interior de los edificios.”
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Norma UNE-EN 50174-3:2001. “Tecnologías de la información. Instalación de cableado.
Parte 3: Métodos y planificación de la instalación en el exterior de los edificios.”



Un disseny que permeti una gestió fàcil del sistema i que faci possible i no costoses futures
ampliacions.



Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.



Un sistema que permeti la integració de serveis i la interoperatibitat dels diversos elements
que s’hi connectin.

DEFINICIONS I ABREVIATURES
Punt d’accés de telecomunicacions: Punt on l’usuari connecta el cable que uneix el seu equip
terminal amb la xarxa de cablatge estructurat.
Lloc de treball: És l’espai mínim en un edifici que s’hauria de reservar per a un ocupant que hagi
d’interaccionar amb equips terminals de telecomunicacions.
Punt de treball: És el conjunt de punts d’accés de telecomunicacions i altres mecanismes a
disposició d’un usuari individual.
Cable horitzontal: És el cable que connecta un distribuïdor de planta amb un punt d’accés de
telecomunicacions.
Distribuïdor de planta: Distribuïdor en el que es poden fer les interconnexions entre els cables
troncals d’edifici i els cables horitzontals.

DESCRIPCIÓ DEL SISTEMA
El sistema de cablatge estructurat estarà format per diversos elements que permetran
interconnectar totes les preses de telecomunicacions de l’edifici entre elles així com amb l’exterior
de l’edifici.
Així, per una banda tindrem un conjunt de preses de telecomunicacions ubicades en el que anomenarem punts
de treball. Cada punt de treball aglutinarà una o més preses de telecomunicacions així com també preses
elèctriques per a la alimentació elèctrica dels equips terminals que es connectaran a la xarxa de
cablatge estructurat.
Les preses elèctriques i xarxa elèctrica associada, però, no forma part de l’objecte del projecte de
cablatge estructurat sinó del projecte elèctric.

Cablatge troncal d’edifici: És el cable que connecta el distribuïdor d’un edifici a un distribuïdor
de planta. També pot ser el cable que connecta dos distribuïdors de planta d’un mateix edifici.

Per altra banda, tindrem un rack de comunicacions que farà la tasca d’element repartidor i que
permetrà la interconnexió de totes les preses de telecomunicacions entre elles, així com també
amb l’exterior de l’edifici.

Distribuïdor d’edifici: Distribuïdor en el que es poden fer les interconnexions entre els cables
troncals d’edifici i els cables troncals de campus.

Finalment, tindrem una xarxa de cablatge que permetrà la interconnexió dels elements que
s’acaben d’esmentar.

Cablatge troncal de campus: És el cable que connecta el distribuïdor de campus als distribuïdors
d’edifici. També pot ser el cable que connecta distribuïdors d’edifici d’un mateix campus.

PUNTS DE TREBALL

Distribuïdor de campus: És el distribuïdor central del campus des del que surten els cables
troncals de campus.

El punt de treball serà l’element terminal de la xarxa de cablatge estructurat on hi haurà ubicades
les preses de telecomunicacions i on l’usuari connectarà els seus equips.

Campus: Recinte que conté dos o més edificis.

Els punts de treball també aniran equipats amb preses elèctriques per tal que l’usuari també pugui
alimentar elèctricament els seus equips.

Canal: És el trajecte de transmissió extrem a extrem que connecta dos equips d’una aplicació
específica. Els cables de l’equip i els del lloc de treball s’inclouen en el canal.

Els punts de treball es preveu col·locar-los encastats d’acord a la resta d’instal·lacions previstes.

Enllaç: És el trajecte de transmissió entre qualsevol de les dues interfícies extremes d’un dels
cables del sistema. S’exclouen els cables d’equips i els cables del lloc de treball.

Es preveuen diverses tipologies de punt de treball en funció de la seva ubicació, així com de l’ús
que se’n preveu fer. Concretament, es preveuen les següents tipologies:

Parell trenat: Conjunt de dos conductors aïllats trenats conjuntament d’una determinada manera
per tal de formar una línea de transmissió equilibrada.

Punt de treball tipus 1:

Cable apantallat: Grup de dos o més elements de cable de parells trenats simètrics envoltats per
un apantallament comú o per apantallaments disposats dintre d’una coberta comuna.

REQUISITS DEL DISSENY
Els principals requisits plantejats i que s’han contemplat en el disseny del sistema de cablatge
estructurat són:


El compliment de la legislació, reglamentació i normativa aplicables.



Un disseny el més racional, funcional i flexible possible.

Espai per al segell del visat telemàtic

Aquest punt de treball anirà equipat amb 2 preses RJ45 (que, en un principi, es preveu que siguin
1 per al servei de veu i l’altra per al servei de dades), 2 preses elèctriques tipus shuko de color
blanc i 2 preses elèctriques tipus shuko de color vermell i connectades a una línia elèctrica
independent a la de les altres dues preses amb l’objectiu que, si en un futur s’escau, sigui possible
la connexió d’un sistema d’alimentació ininterrompuda (SAI) a l’esmentada línia.
Punt de treball tipus 2:
Aquest punt de treball anirà equipat amb 1 presa RJ45 (que, en un principi, es preveu que sigui
per al servei de dades) i 1 presa elèctriques tipus shuko de color blanc i a presa elèctriques tipus
shuko de color vermell connectada a una línia independent a la de les altres preses amb l’objectiu
que, si en un futur s’escau, sigui possible la connexió d’un sistema d’alimentació ininterrompuda
(SAI) a l’esmentada línia.
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Els cables, rosetes i punts de connexió hauran de rotolar-se, per facilitar el manteniment de les
connexions i l'aplicació de modificacions eventuals, seguint els criteris especificats pel titular de la
instal·lació per tal de facilitar el manteniment de les connexions i l'aplicació de modificacions
eventuals.

ARMARIS DISTRIBUIDORS
Estructura general
El subsistema de repartidors estarà format per un armari rack que farà la tasca de repartidor
principal i únic del local. Totes les preses preses de telecomunicacions es connectaran a l’armari
repartidor principal.

Serveis generals

Els punts d’accés hauran d’estar localitzats on es minimitzin les interferències electromagnètiques.
Els adjudicataris configuraran els paràmetres de xarxa IP de tots els equips instal·lats i els
connectaran a la xarxa del centre, d'acord amb les indicacions que proporcionarà el titular de la
instal·lació.
El desplegament del segment sense fils estarà basat en autenticació de maquinari client contra
punt d’accés basat en clau compartida (WPA-PSK). El titular de la instal·lació proporcionarà
indicacions més concretes un cop s’iniciï la instal·lació.
Els instal·ladors comprovaran el correcte funcionament de l'equipament instal·lat, i verificaran la
interoperabilitat.
L'equip haurà de disposar de la certificació WiFi, expedida per la WiFi Alliance, la qual haurà de ser
adjuntada en les propostes dels licitadors.

SUBSISTEMA DE CABLATGE
Els subsistema de cablatge estarà format pels cables de comunicacions que uneixen els diversos
elements del sistema. Distingirem tres parts dintre del sistema de cablatge: cablatge horitzontal
d’edifici, cablatge troncal d’edifici.

Cablatge horitzontal o de planta
El cablatge previst per a la interconnexió del repartidor de planta amb les preses de
telecomunicacions distribuïdes per l’edifici serà el següent:
Cable de coure de 4 parells UTP (parells trenats i no apantallats) de categoria 6.
Els recorreguts previstos per al sistema de cablatge horitzontal serà per les safates i tubs previstos
a tal efecte i que es descriuen en apartats posteriors.
Les distàncies màximes previstes per al cablatge horitzontal no superaran mai els 90 metres de
longitud.

Els punts d'accés oferts hauran de ser conformes amb la normativa vigent de la Unió Europea,
Espanya i Catalunya, en allò relatiu a marcat, manual d'usuari, qualitat, homologacions, permisos
necessaris, compatibilitat electromagnètica, seguretat elèctrica, potencia màxima emesa, etc.
Caldrà respectar la legislació que regula a Catalunya una part d’aquests aspectes és el DECRET
148/2001 d’ordenació ambiental de les instal·lacions de telefonia mòbil i altres instal·lacions de
radiocomunicació.
Els equips hauran de funcionar a la velocitat de 54 Mbps, d'acord amb la norma IEEE 802.11g. En
aquest sentit, el licitador ha de facilitar la dada de velocitat efectiva per punt d'accés, entenent-se
la velocitat real de transferència de dades suposant que hi hagi un únic usuari que monopolitzi
l'ample de banda.
El sistema permetrà el filtratge en funció de les direccions MAC (nivell 2) origen.
Cada punt d'accés suportarà un mínim de 20 usuaris en connexió simultània.
Els punts d'accés donaran resposta a IEEE 802.11i amb encriptació AES.

INSTAL·LACIÓ DE SISTEMA DE CAPTADORS INALÀMBRIS WIFI

Els punts d'accés permetran la configuració local i remota del SSID.

Addicionalment a la disposició del sistema de cablatge estructurat descrit a l’apartat anterior, es
dotarà l’edifici de connectivitat sense fils.
El segment sense fils (WIFI) donarà cobertura a tots els espais del centre amb una cobertura
mínima de 36 Mbps.
A l’hora d’executar la instal·lació i de col·locar-ne els punts d’accés sense fils, es farà una anàlisi
de cobertura de manera que, amb el mínim nombre possible de punts d'accés, es maximitzi la
cobertura a les dependències del centre objecte de l'actuació.
Les antenes i punts d'accés s’instal·laran en punts elevats o de difícil accés per evitar cops i
manipulacions accidentals o intencionades.
Les antenes i els punts d'accés s'instal·laran de tal forma que quedin integrats en el seu entorn,
ja sigui pel seu disseny o bé per estar protegits per una carcassa o coberta opaca de material
plàstic o similar fixada sòlidament. Aquesta carcassa ocultarà les antenes, però permetrà la
comprovació de l'estat dels LED de l'equip.

Espai per al segell del visat telemàtic

Quan els punts d'accés s'alimentin mitjançant un transformador extern, aquest s'instal·larà de
manera solidària al punt d'accés.

Els punts d’accés podran gestionar com a mínim dos SSID amb configuracions independents (per
exemple ha de poder gestionar una SSID amb WPA-PSK i l’altre amb WPA amb validació contra un
radius -802.1x- ).
Els punts d’accés suportaran l’estàndard 802.1x de restricció de connectivitat, amb autenticació
basada en el protocol EAP over Wireless (Ethernet).
Els punts d'accés suportaran el protocol de generació de VLAN 802.1q.
Els punts d'accés podran ser gestionats remotament (via web). Aquesta gestió es podrà
deshabilitar-se i ser protegida mitjançant contrasenya.
El sistema permetrà la inhabilitació de la gestió local dels punts d'accés i la seva protecció
mitjançant contrasenya.
Els punts d'accés tindran visibles LED d'estat de l'equip indicant l'alimentació, la connexió LAN i la
connexió o activitat WLAN.
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Els punts d'accés tindran la possibilitat d'afegir llindars de qualitat per a la velocitat de connexió.
Podran rebutjar peticions de connexió d’usuaris que no estiguin rebent el nivell de potència mínim
requerit.
Els punts d'accés tindran interfícies Ethernet 10/100 BASE-TX per a la seva connexió cablejada a
altres equips.
Els licitadors hauran de subministrar dades proporcionades pel fabricant dels equips sobre MTBF
(Mean Time Between Failures) teòrics i reals, adjuntant, en aquest últim cas, el nombre d'equips
instal·lats, o sobre algun paràmetre alternatiu equivalent de fiabilitat.
Els licitadors inclouran les dades de contacte del fabricant a Espanya.
Els licitadors hauran d'acreditar la maduresa i estabilitat dels productes oferts mitjançant l'històric
i la descripció de versions fins ara actuals, així com els plans de futures versions i funcionalitats
previstes per al futur.
El punt d’accés permetrà activar i desactivar la funció de DHCP (Protocol de configuració dinàmica
de host).

INFRAESTRUCTURA DE CANALITZACIONS I PASSOS
La infraestructura de canalitzacions que suportarà tot el sistema de cablatge estarà formada per
diversos tipus d’elements en funció del tram de la xarxa que transportin.
Per altra banda es preveu que la col·locació de la infraestructura de canalitzacions sigui vista i de
superfície.
Així doncs, els elements previstos seran bàsicament els següents:


Safates metàl·liques.



Tubs rígids de material plàstic.



Tubs flexibles corrugats de material plàstic.



Canal de material plàstic.

Concretament, per al transport de tots els cables que sortiran des del repartidor d’edifici
s’utilitzaran safates metàl·liques que es distribuiran per les principals zones de circulació de l’edifici,
així com alguna sala concreta.
Així, mitjançant safates metàl·liques es realitzarà el transport dels cables fins a una zona propera
a la presa de telecomunicacions fins on arribarà el cable.
El tram final del recorregut del cable des de la safata fins a la presa de telecomunicacions es
realitzarà mitjançant tub rígid de material plàstic que anirà vist i col·locat de superfície.

Espai per al segell del visat telemàtic
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MD. MEMÒRIA D’EXECUCIÓ
ME.1. ESTUDI DE L’ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES
ORGANITZACIÓ DE LES OBRES.
L’objecte d’aquest projecte és la redacció del projecte bàsic i executiu per a un centre
de dia a Vilobí d’Onyar, al carrer Empordà, 5.

MESURES PER LIMITAR LES AFECTACIONS DE LES OBRES A TERCERS I A L’ENTORN
S’evitarà la molèstia per al pas dels vianants en la col·locació dels contenidors de runa, i
també es senyalitzarà correctament.
Es col·locarà la protecció necessària per mantenir les zones comuns amb la neteja
necessària, així com les escales que comuniquen amb la planta primera.

MESURES MEDIAMBIENTALS ADOPTADES PER A L’EXECUCIÓ
Els residus generats a l’obra es transportaran a centre de reciclatge, a mono dipòsit, a
abocador autoritzat o a centre de recollida i transferència, amb el seu cànon
corresponent, tal com s’indica a l’annex gestió de residus.
No es fa avaluació del consum d’aigua de la maquinària específica d’obra, però sí que
caldrà revisar que tota aixeta de vestuaris i lavabos disposi de sistemes d’estalvi
d’aigua. Es prioritzarà a obra l’ús d’aparells elèctrics que funcionin amb transformador,
així com qualificacions tipus A o A+ de consum d’energia en tots els dispositius de l’obra.

La resta de l’edifici està en funcionament i seguirà el seu funcionament també durant el
transcurs de les obres, en la planta primera es troba el casal d’avis.

Espai per al segell del visat telemàtic
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ME.2.TERMINI D’EXECUCIÓ
La duració de les obres serà aproximadament de quatre mesos, a continuació s’adjunta
la planificació prevista.

Els grups i subgrups que s’exigiran a afectes del previst a l’article 25 del Reglament de
la Llei de contractes de les administracions públiques, correspondran als aegüents:
Grup C: Edificacions
Subgrup 1: Enderrocs
Subgrup 2: Estructures de fàbrica o formigó
Subgrup 3: Estructures metàl·liques
Subgrup 4: Albañilería, arrebossats i revestiments
Subgrup 6: Paviments, solats i enrajolats
Subgrup 8: Fusteries de fusta
Subgrup 9: Fusteria metàl·lica

I categoria C segons l’article del mateix reglament.
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ME.3.CERTIFICAT D’OBRES COMPLETES
Albert Vitaller i Eulàlia Isern com a autors del projecte, certifiquen:
1. Que el projecte es refereix a una obra completa susceptible de lliurar-se al ús
general o servei corresponent i consta de tots i cadascun dels elements
necessaris per a la utilització de l'obra, d'acord amb el que assenyala l'art. 125 i
següents del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques.
2. Que no hi ha obstacle aparent que pogués impedir l'inici de les obres.
3. Que en la redacció del present projecte s'han tingut en compte, i seran d'obligat
compliment per l'empresa adjudicatària les Normes Bàsiques de l'Edificació, les
Normes Tecnològiques i els reglaments vigents.
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ME.4.PLA DE TREBALLS
Per tal de no afectar el bon funcionament del centre durant les obres, es col·locarà un
envà provisional d’obra per evitar al màxim la sortida de la pols de l’obra cap a la planta
primera. L’accés a l’obra es realitzarà per la balconera que actualment dona accés a les
oficines, mantenint durant l’obra l’entrada principal per el casal d’avis.
En qualsevol cas, cap de les operacions de l’obra haurà d’interferir amb el normal
desenvolupament la planta primera.
Es un fet demostrat que la pols i els enderrocs que es generen en un procés de
construcció o remodelació que tenen lloc dins o en les proximitats del establiment pot
ser medi de transmissió de microorganismes oportunistes (fongs i Legionel·la) i per tant
de augment de riscos de contaminació del ambient. Es aquesta circumstancia provada la
que obliga a adoptar-ne mesures preventives especials en relació amb les obres.

Albert Vitaller i Santiró
Arquitecte
ALBERT VITALLER
arquitectura, slp
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Ley 30/2007 (BOE: 31.10.07)
Desarrollo parcial de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector público

CN. Normativa aplicable

RD 817/2009 (BOE: 15.05.09)

Normativa tècnica general d’Edificació

Llei de l’Obra pública

Aspectes generals

Llei 3/2007 (DOGC: 06.07.07)

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
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)

Requisits bàsics de qualitat de l’edificació
Ús de l’edifici

Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción

Llocs de treball

RD 1630/1992 modificat pel RD 1329/1995. (marcatge CE dels productes, equips i
sistemes)

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo

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)
Ley de Contratos del sector público

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)

Hospitals i Centres Sanitaris
Normativa aplicable
Genèrica
DECRET 183/1981, de 2 de juliol, sobre normes per a condicions i requisits que han
d'acomplir els centres, serveis i establiments sanitaris assistencials. (DOGC núm.
143 publicat el 17/07/1981)
DECRET 118/1982, de 6 de maig, sobre autorització de centres, serveis i establiments
sanitaris assistencials. (DOGC núm. 231 publicat el 11/06/1982)
ORDRE de 24 de gener de 1983, per la qual s'estableix la normativa per a la sol·licitud i
l'atorgament d'autorització administrativa per a la creació, la modificació, el trasllat o el
tancament de centres, serveis o establiments d'assistència hospitalària. (Correcció d'errades
en el DOGC núm. 310, p. 580, de 9.3.1983). (DOGC núm. 301 publicat el 04/02/1983)
ORDRE de 9 d'agost de 1989, de creació del Registre de centres, serveis i establiments
sanitaris de la Direcció General d'Ordenació i Planificació Sanitària. (DOGC núm.
1193 publicat el 13/09/1989)
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LLEI 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres
arquitectòniques. (Correcció d'errada en el DOGC núm. 1527, pàg. 6204, de
9.12.1991). (DOGC núm. 1526 publicat el 04/12/1991)
DECRET 300/1992, de 24 de novembre, d'ordenació de la gestió dels residus
sanitaris. (DOGC núm. 1688 publicat el 30/12/1992)
LLEI 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques i del
procediment administratiu comú. (BOE núm. 285 publicat el 27/11/1992)
DECRET 71/1994, de 22 de febrer, sobre els procediments de gestió dels residus
sanitaris. (DOGC núm. 1883 publicat el 13/04/1994)
DECRET 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre,
de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del
Codi d'accessibilitat. (Correcció d'errades en el DOGC núm. 2152, pàg. 319, de
10.1.1996). (DOGC núm. 2043 publicat el 28/04/1995)
DECRET 27/1999, de 9 de febrer, de la gestió dels residus sanitaris. (DOGC núm.
2828 publicat el 16/02/1999)
LLEI 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets d'informació concernent la salut i
l'autonomia del pacient, i la documentació clínica. (DOGC núm. 3303 publicat el
11/01/2001)
REIAL DECRET 1277/2003, de 10 d' octubre, per al que s'estableixen les bases generals
sobre autorització de centres, serveis i establiments sanitaris. (BOE núm. 254 publicat el
23/10/2003)
Llei 16/2010, del 3 de juny, de modificació de la Llei 21/2000, del 29 de desembre, sobre els
drets d'informació concernent la salut i l'autonomia del pacient, i la documentació
clínica. (DOGC núm. 5647 publicat el 10/06/2010)

Específiques
Serveis socials
Decret 205/2015, de 15 de setembre, del règim d’autorització administrativa i de
comunicación prèvia dels serveis socials i del Registre d’Entitats, Serveis i Establiments
Socials.
Cirurgia ambulatòria
Cirurgia ambulatòria. Criteris tècnics d'autorització administrativa dels centres assistencials
en l'àmbit de la cirurgia ambulatòria i de les exploracions i proves diagnosticoterapèutiques,
fora de l'àrea quirúrgica.
Hidrologia i/o Balneari
Decret 271/2001, de 9 d'octubre, pel qual s'estableixen els requisits tecnicosanitaris que han
de complir els serveis de balneoteràpia i d'hidroteràpia (DOGC 3497 de 22.10.2001).
Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se establecen los criterios técnicosanitarios de las piscinas.
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Instal·lació sanitària dels serveis de prevenció
RD 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre la
organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención
(BOE 158 de 04.07.2011).
Odontologia/Estomatologia
Ordre de 21 de juliol de 1994, per la qual es crea el Registre de clíniques dentals i es regula
el procediment i els requisits que han de complir les clíniques dentals per a la seva inscripció
(DOGC 1931 de 8.8.94).
Radiodiagnòstic
RD 1976/1999 de 23 de diciembre, por el que se establecen los criterios de calidad en
radiodiagnóstico (BOE 311 de 29.12.99).
Altres documents
Criteris tècnics per a l’autorització dels centres que realitzen cirurgia refractiva. Generalitat
de Catalunya. Departament de Sanitat i Seguretat Social. Direcció General de Recursos
Sanitaris. Juliol de 2003.
Criteris tècnics d’autorització administrativa dels centres assistencials en l’àmbit de la
cirurgia ambulatòria i de les exploracions i proves diagnostico-terapèutiques, fora de l’àrea
quirúrgica. Generalitat de Catalunya. Departament de Sanitat i Seguretat Social. Direcció
General de Recursos Sanitaris. Gener de 2002.
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, 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
Llei de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques
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Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales,
RSCIEI

Llei 20/91 (DOGC 25/11/91)
Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)

D 135/95 (DOGC 24/3/95)
DECRETO LEGISLATIVO 1/2013, DE 29 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE
REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL DE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON
INCLUSIÓN SOCIAL.

L

SE APRUEBA EL

TEXTO

DISCAPACIDAD Y DE SU

Seguretat estructural

CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE

Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats,
infraestructures i edificis.
Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10),
Reial Decret 842/2013, de 31 d’octubre,que va entrar en vigor el dia 24, pel qual
s’ aprova la classificació dels productes de construcció i dels elements constructius
en funció de llurs propietats de reacció y de resistència al foc

Seguretat d’utilització i accessibilitat

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul
CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA

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). Modificat pel RD 173/2010
(BOE 11.03.10).

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’immobilització en recintes tancats
SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació

Seguretat en cas d’incendi

SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI

SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi

SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp

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)

SUA-9 Accessibilitat

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi
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Salubritat

RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007)
Llei de protecció contra la contaminació acústica

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

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). En vigor des de 17.11.09
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

HS 5 Evacuació d’aigües
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). Modificat pel RD 173/2010
(BOE 11.03.10).

Estalvi d’energia

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis

CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia
HE-0 Limitació del consum energètic

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’estalvi d’energia, HE

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

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR
CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll
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). Modificat pel RD 173/2010
(BOE 11.03.10).
Ley del ruido
Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003)

HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària
HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica
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). Modificat pel RD 173/2010
(BOE 11.03.10). Modificat per Orden FOM/ 1635/2013.
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)

Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas
Normativa dels sistemes constructius de l’edifici
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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

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.
ITC-MIE-AEM-1 Instrucción Técnica Complementaria referida a ascensores
electromecánicos.

CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2

O. 23/09/87 (BOE: 6/10/87, 12/05/88, 21/10/88, 17/09/91, 12/10/91). Derogada
pel RD 1314/1997 llevat dels articles que remeten als articles vigents del reglament
anteriorment esmentats.

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)

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

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91

Resolució 27/04/92 (BOE: 15/05/92)

D 135/95 (DOGC: 24/3/95)

Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para
realizar las inspecciones periódicas

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis

O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81)

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

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)

Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis

Instal·lacions d’ascensors
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del
Consejo, 95/16/CE, sobre ascensores
RD 1314/97 (BOE: 30/9/97) (BOE 28/07/98)
Reglamento de aparatos elevadores

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)

Espai per al segell del visat telemàtic

COMPLIMENT DE NORMATIVA
VITALLERarquitectura

Travessera de Les Corts 230 ent 2 08014 Barcelona

5
Tel: +34.934.908.961

arquitectura@vitaller.com

Centre de dia a Vilobí d’Onyar

Aplicació del RD 1314/1997, de disposicions d’aplicació de la Directiva del
Parlament Europeu i del Consell 95/16/CE, sobre ascensors
O 31/06/99 (DOGC: 11/06/99), correcció d’errades (DOGC: 05/08/99)
Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i
inspecció periòdica

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)
Criterios sanitarios del agua de consumo humano
RD 140/2003 (BOE 21/02/2003)

Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87)

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.

Condicions tècniques de seguretat als ascensors

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003)

O. 9/4/84 (DOGC: 30/5/84)ampliació de terminis del DOGC: 4/2/87 i 7/2/90)

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries

Aclariments de diferents articles del “Reglamento de aparatos elevadores”

RD 2060/2008 (BOE 05/02/2009)

O 23/12/81 (DOGC: 03/02/82)

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis

Plataformes elevadores verticals per a ús de persones amb mobilitat
reduïda.

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)

Instrucció 6/2006

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la
legionel·losi
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)

Instal·lacions de recollida i evacuació de residus
CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus
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)
Ordenances municipals
Instal·lacions d’aigua
CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua
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)
CTE DB HE 4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària

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 Ordenança de l’estalvi d’aigua.
Instal·lacions d’evacuació
CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües
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)
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)
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CTE DB SI 3.7 Control de humos
Ordenances municipals

Instal·lacions tèrmiques
CTE DB HE 2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (remet al RITE)
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)
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)

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 173/2010 (BOE 11.03.10).
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

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003)

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

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries

RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006)

RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009)

Reglamento general del servicio público de gases combustibles

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la
legionel·losi

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

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

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)

Instal·lacions de ventilació
CTE DB HS 3 Calidad del aire interior
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)
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)
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RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999)

D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02)

Instal·lacions d’electricitat

Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions
de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones
Técnicas Complementarias

Resolució ECF/45/2006 (DOGC 22/2/2007)

RD 842/2002 (BOE 18/09/02)

Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de
Baixa Tensió

CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica

D. 363/2004 (DOGC 26/8/2004)

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)

Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió
d’habitatges

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

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)

Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84)

Instal·lacions d’il·luminació

Connexió d’instal·lacions fotovoltaiques a la xarxa de baixa tensió

CTE DB HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación

RD 1663/2000, de 29 de setembre (BOE: 30.09.00)

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)

Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars
fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica

Espai per al segell del visat telemàtic
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CTE DB SU-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació
inadequada

D 116/2000 (DOGC: 27/03/00)

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)

Norma tècnica de les infraestructures comunes dels edificis per a la
captació, adaptació i distribució dels senyals de radiodifusió, televisió i
altres serveis de dades associats, procedents d’emissions terrestres i
de satèl·lit.

REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència

D 117/2000 (DOGC: 27/03/00)

RD 842/2002 (BOE 18/09/02)

Instal·lacions de protecció contra incendis

Instal·lacions de telecomunicacions

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de
telecomunicación

RD 1942/93 (BOE 14/12/93), modificacions per O. 16.04.98 (BOE 28.04.98)

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.

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, 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 173/2010
(BOE 11.03.10).
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos
industriales, RSCIEI
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)

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 al llamp
CTE DB SU-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del
llamp
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)

Norma tècnica de les infraestructures comunes de telecomunicacions
als edificis per a l’accés al servei de telecomunicacions per cable

Espai per al segell del visat telemàtic
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Certificació energètica dels edificis

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados

Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios de nueva
construcción

R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE,
segons estableix l’EHE-08.

Real Decreto 47/2007 (BOE 31/1/2007).
Reial Decret 235/2013 pel qual s'aprova el procediment bàsic per a la
certificació de l'eficiència energètica dels edificis, publicat al BOE el 13 d’abril
de 2013.

RC-92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de
suelos

Control de qualitat

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)

Marc general

RC-08 Instrucción para la recepción de cementos

Código Técnico de la Edificación, CTE

RD 956/2008 (BOE: 19/06/2008), correcció d’errades (BOE: 11/09/2008)

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)

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en
l’edificació
R 22/6/1998 (DOGC: 3/8/98)

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control

Gestió de residus de construcció i enderrocs

RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)

Text refós de la Llei reguladora dels residus

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009)

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)

Regulador de la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu)

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008)

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción

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.

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)
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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

Albert Vitaller i Santiró

Eulàlia Isern Meix

Arquitecte

Arquitecta

ALBERT VITALLER arquitectura, slpu

2 de maig de 2019

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), Ordre 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)
Llibre de l'edifici per edificis d’habitatge
D 206/1992 (DOGC 7/10/92)
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Situació:
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Vilobi d’onyar, Girona

Redactor:

ALBERT VITALLER arquitectura, SLPU

Arquitectes:

Albert Vitaller i Santiró (arq. col·legiat 26.929-8)
Eulàlia Isern Meix (arq. col·legiada 49.465-8)
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INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA
INCENDIS
SISTEMES DE DETECCIÓ, ALARMA I EXTINCIÓ D’INCENDIS

EXTINTORS PORTÀTILS
Els extintors portàtils a instal·lar compliran amb tots els requeriments normatius establerts al
capítol 4 de la Secció 1a de l’Annex I del Reglament de Instal·lacions de Protecció Contra Incendis.
S’ha previst la instal·lació els extintors portàtils següents:




Extintors d’eficàcia 21A-113B:
o

A 15 m de recorregut en cada plana, com a màxim, des de tot origen d’evacuació.

o

A les zones de risc especial.

Extintors CO2:
o

A les zones on es preveuen focs d’origen elèctric (quadres generals de planta, etc.).

A la documentació gràfica es pot veure la dotació d’extintors portàtils prevista.

CONDICIONS ESPECÍFIQUES
L’emplaçament previst dels extintors permet que siguin fàcilment visibles i accessibles, i s’han
situat pròxims als següents punts:


Allà on s’estima major possibilitat d’inici d’incendi.



Pròxims a les sortides d’evacuació.

Els extintors s’instal·laran sobre suports fixats a paraments verticals, de manera que la seva part
superior quedi situada entre 80 cm i 1,20 cm sobre el nivell de terra.
A la documentació gràfica adjunta es pot comprovar com el recorregut horitzontal, des de qualsevol
punt d’un sector d’incendi, que hagi de ser considerat origen d’evacuació, fins a un extintor, no
supera els 15 metres.

COLUMNA SECA
No es preveu cap sistema de columna seca, d’acord amb els reglaments i normatives aplicables,
ja que l’alçada d’evacuació no excedeix de 24 metres, segons s’indica a la taula 1.1 del punt 1 de
la Secció SI 4 del DB del CTE.

BOQUES D’INCENDI EQUIPADES
No es preveu la instal·lació de boques d’incendi equipades ja que la seva col·locació no és
preceptiva d’acord a la legislació vigent.

SISTEMA D’ABASTAMENT D’AIGUA PER A INCENDIS
No es preveu la instal·lació de sistema d’abastament d’aigua per a incendis ja que d’acord al punt
anterior no es preveu la col·locació de cap sistema de boques d’incendi equipades.

ASCENSOR D’EMERGÈNCIA
No es preveu la instal·lació d’ascensor d’emergència ja que la seva col·locació no és preceptiva
d’acord a la legislació vigent.

HIDRANTS D’INCENDI
D’acord amb el punt 1 de la secció SI 4 del DB-SI del CTE (Codi Tècnic de l’Edificació) es preveurà
un hidrant emplaçat en la via pública i de tal manera que qualsevol punt de la façana accessible
de l’edifici a nivell de rasant estigui a menys de 100 metres d’aquest.
Amb caràcter general els hidrants estaran col·locats de manera que quedin fora de l’espai destinat
a circulació i estacionament de vehicles i estaran convenientment senyalitzats segons la norma
UNE 23033. En el cas d’hidrants en pericó, hauran de respectar la norma UNE 23407 i la seva tapa
serà de color vermellós per la cara vista. En el cas de columnes hidrants exteriors, hauran de
respectar les normes UNE 23405 o UNE 23406, segons el cas. La distància entre hidrants no serà
major que 200 metres mesurats per espais públics.
El tipus d’hidrant previst serà de 100 mm de diàmetre. La xarxa d’abastament d’aigua pels hidrants
serà capaç de proporcionar durant dues hores un cabal de 1000 litres/minut a una pressió mínima
de 10 m.c.a. a la sortida de l’hidrant, en la hipòtesi de funcionament simultani de dos hidrants
consecutius.

SISTEMA DE DETECCIÓ I ALARMA
D’acord amb la taula 1.1 del punt 1 de la Secció SI 4 del DB del CTE, no serà preceptiva la
instal·lació de cap sistema de detecció i alarma a l’edifici.

SISTEMA D’EXTINCIÓ AUTOMÀTICA D’INCENDIS
No es preveu cap sistema d’extinció automàtica d’incendis, d’acord amb els reglaments i
normatives aplicables.

SENYALITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS MANUALS DE PROTECCIÓ
CONTRA INCENDIS
D’acord amb el punt 2 de la Secció SI 4 del DB del CTE, tots els mitjans de protecció contra incendis
d’utilització manual estaran convenientment senyalitzats mitjançant senyals definides a la norma
UNE 23033-1 amb les següents mides:


210x210 mm quan la distància d’observació de la senyal no superi els 10 metres



420x420 mm quan la distància d’observació estigui compresa entre 10 i 20 metres



594x594 mm quan la distància d’observació estigui compresa entre 20 i 30 metres

Tots aquests senyals seran visibles, fins i tot, en cas de fallada de l’enllumenat normal. Quan siguin
fotoluminiscents, hauran de complir allò establert a les normes UNE 23035-1:2003, UNE 23035-
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2:2003 i UNE 23005-4:2003 i el seu manteniment es realitzarà conforme a allò establert a la
norma UNE 23035-3:2003.

ENLLUMENAT NORMAL I D’EMERGÈNCIA



En els canvis de direcció i a les interseccions de passadissos.

La instal·lació prevista d’enllumenat d’emergència serà fixa, estarà equipada amb una font pròpia
d’energia i entrarà automàticament en funcionament al produir-se una fallada en l’alimentació de
la instal·lació d’enllumenat normal.
Es considera una fallada en l’alimentació de l’enllumenat normal un descens en la tensió
d’alimentació per sota del 70% del valor nominal.

ENLLUMENAT NORMAL
D’acord amb el punt 1 de la Secció SU 4 del CTE, s’ha previst una instal·lació d’enllumenat normal
capaç de proporcionar els següents nivells mínims d’il·luminació a nivell de terra:

L’enllumenat d’emergència previst a les vies d’evacuació assolirà al menys el 50% del nivell
d’il·luminació requerit en 5 segons i el 100% en 60 segons.

Enllumenat exterior:


Exclusiu per a persones, en escales:

10 lux

La instal·lació garantirà el seu servei durant un temps mínim d’una hora des del moment de la
caiguda de l’enllumenat normal .



Exclusiu per a persones, a la resta de zones:

5 lux.

Durant aquest temps, el sistema d’enllumenat d’emergència garantirà que:



Per a vehicles o mixtes:

10 lux



A les vies d’evacuació amb una amplada no superior a 2 metres, la il·luminància horitzontal
al terra serà, com a mínim, de 1 lx a l’eix central i de 0,5 lux a la franja central que compren
la meitat de l’amplada de la via. Les vies de més de 2 metres d’amplada seran tractades
com a diverses franges de 2 metres d’amplada cada una.



En els punts on estiguin situats els equips de seguretat, les instal·lacions de protecció contra
incendis d’utilització manual i els quadres de distribució d’enllumenat, la il·luminància
mínima serà de 5 lx .



La relació entre la il·luminància màxima i mínima al llarg de la línia central d’una via
d’evacuació no serà major que 40:1.



El valor mínim de l’índex de rendiment cromàtic Ra de les làmpades serà de 40 per tal
d’identificar correctament els colors de seguretat de les senyals.

Enllumenat interior:


Exclusiu per a persones, en escales:

75 lux



Exclusiu per a persones, a la resta de zones:

50 lux.



Per a vehicles o mixtes:

50 lux

El factor d’uniformitat mitja serà del 40% com a mínim.

ENLLUMENAT D’EMERGÈNCIA
D’acord amb el punt 2 de la Secció SU 4 del CTE, s’ha previst la instal·lació d’un sistema
d’enllumenat d’emergència que, en cas de fallada del sistema d’enllumenat normal, subministrarà
la il·luminació necessària per a facilitar la visibilitat als ocupants de manera que puguin abandonar
l’edifici, eviti situacions de pànic i permeti la visió de les senyals indicatives de les sortides i la
situació dels equips i mitjans de protecció existents.



Així, s’ha previst la col·locació d’enllumenat d’emergència a, com a mínim, les següents zones i
elements:


Tots els recorreguts d’evacuació.



Als locals on s’hi preveu la col·locació d’equips de protecció contra incendis, quadres de
distribució o d’accionament de l’enllumenat i als locals de risc especial.



Als senyals de seguretat.



Tots els recintes amb una ocupació major que 100 persones.



Als lavabos generals de planta.

Per tal de proporcionar una il·luminació adequada, es col·locaran les lluminàries d’emergència:


A una alçada mínima del terra de 2 metres.



A cada porta de sortida dels recorreguts d’evacuació.



A les escales i de tal manera que cada tram d’escala rebi il·luminació directa.



A qualsevol canvi de nivell.
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Visats oficials

MANUAL D’US I MANTENIMENT
Projecte: Reforma per a consultes de traumatología i área de radiología Mi Tres
Torres Barcelona

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.

Emplaçament
Adreça: C/Empordà, 5
Codi Postal: 17185

INTRODUCCIÓ

Municipi: Vilobí d’Onyar

Urbanització:-

Parcel·la:-

L'ús incorrecte i/o la no realització de les operacions de manteniment previst a l’edifici
pot comportar:

Promotor
Nom: Ajuntament de Vilobí d’onyar

DNI/NIF: P1724800F

Adreça: Travessia Casa de la Vila
Codi Postal: 17185





Municipi: Vilobí d’Onyar


Autor/s projecte
Nom:

Núm. col.:

Albert Vitaller Santiró

26929-8

Eulàlia Isern Meix

49465-8




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:

L’arquitecte/es:

Signatura/es
Lloc i data:
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Codi Civil.
Codi Civil de Catalunya
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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.

És molt recomanable encarregar la gestió dels lloguers a Administradors de Finques
col·legiats.

Sobre les instruccions d'ús i manteniment

Sobre el Règim de propietat de l’edifici, Propietat horitzontal :

La propietat de l'immoble és regeix pel Règim de Propietat Horitzontal mitjançant la Llei
49/1960 del 21 de juliol sobre Propietat Horitzontal (modificada per la Llei 8/1999 de 21
de juny) i pels Estatuts específics de la comunitat recollits en l'Escriptura de Divisió
Horitzontal i, en el seu cas, pel Reglament de Règim Interior.

Aquesta normativa fixa l'organització i el funcionament dels òrgans rectors de la
comunitat de propietaris, i estableix els drets i obligacions de tots els propietaris. En
aquest sentit destaca l'obligatorietat de mantenir en bon estat de conservació els
elements constructius i les instal·lacions - siguin comunes o privatives - i contribuir a les
despeses generals d'explotació i manteniment de l'edifici, segons el seu coeficient de
participació contemplat en l'Escriptura de Compra-venda i l'Escriptura de Divisió
Horitzontal de l'edifici.

És molt recomanable encarregar la gestió del règim de la propietat o comunitat de
propietaris a Administradors de Finques col·legiats.

Sobre el Règim de propietat de l’edifici, Propietat vertical:

La propietat de l'immoble és regeix pel Règim de Propietat Vertical mitjançant la Llei
d'Arrendaments Urbans 29/1994 del 24 de novembre. Aquesta estableix els drets i els
deures de l'arrendador i de l'arrendatari per a habitatges o locals de lloguer.

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:

Situació:

Sanitat benèfic

Planta bàixa de l’edifici

Usos subsidiaris:

Situació:

-

-

Instruccions de manteniment:
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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.

INTERIORS D’HABITATGES I/O

LOCALS

A l’habitatge i/o local no es poden realitzar les activitats que no li son pròpies,
estant prohibit desenvolupar activitats perjudicials, perilloses, incòmodes o
insalubres que puguin afectar negativament a altres usuaris o als elements i les
instal·lacions comuns i , per tant, a les prestacions d’habitabilitat, de funcionalitat i
de seguretat de l’edifici.

El penjat d'objectes en els envans s'ha de fer mitjançant tacs i cargols específics
d’acord amb les característiques de la divisòria, i efectuar prèviament les
comprovacions a l’abast per evitar afectar les instal·lacions encastades (xarxes
d'electricitat, aigua, calefacció, desguàs, etc.).

No és convenient fer regates als envans per fer-hi passar instal·lacions,
especialment les de traçat horitzontal o inclinat ja que, a més de poder afectar a
altres instal·lacions, pot perillar l’estabilitat de l’element.

En els cels rasos no es penjaran objectes pesats si no es collen convenientment al
sostre, ni s'anul·laran els registres i/o sistemes que possibilitin l’accessibilitat pel
manteniment de l’edifici. En el cas de revestiments aplicats directament al sostre la
subjecció es farà mitjançant tacs i cargols.

No s’han de donar cops forts a les portes ni a les finestres, i cal utilitzar topalls per
evitar, que al obrir-les, les manetes colpegin la paret i la facin malbé.

Els aparells instal·lats s’han d’utilitzar d’acord amb les instruccions d’ús donades
pel fabricant.

I.- Instruccions d’ús:
Intervencions durant la vida útil de l’edifici:
Condicions d’ús:
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Les obres a l'interior de l'habitatge o local es poden realitzar sempre que no afectin
elements comuns de l'edifici. No s'iniciaran sense el permís de la propietat o
comunitat de propietaris, hauran de complir la normativa vigent i disposar de la
corresponent autorització municipal. En el cas que es modifiquin envans es
necessitarà el projecte d'un tècnic competent.

les cinc fraccions: envasos lleugers, matèria orgànica, paper/cartró, vidre, i varis.
Els residus tòxics i perillosos (envasos de pintures, vernissos i dissolvents, piles
elèctriques, restes d’olis, material informàtic, cartutxos de tinta o tòner,
fluorescents, medicaments, aerosols, fluorescents, entre d’altres) s’han de portar a
punts específics d’abocament.

Neteja:

Incidències extraordinàries:

Els elements interiors de l'habitatge o local (parets, sostres, paviments, fusteries,
etc.) s'han de netejar per conservar el seu aspecte i les seves condicions d'ús i
salubritat. Sempre s’ha de vigilar que els productes de neteja que ofereix el mercat
siguin especialment indicats per al material que es vol netejar i seguir les
instruccions donades pel seu fabricant. En general no es formaran tolls d’aigua, ni
s’utilitzaran àcids ni productes abrasius.

Abans de netejar aparells elèctrics cal desendollar-los tot seguint les instruccions
donades pel fabricant. En el cas de l’existència d’encimeres de marbre no han
d'entrar en contacte amb àcids (vinagre, llimona, etc.) que les puguin tacar
irreversiblement.



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.

II.- Instruccions de manteniment:

A més del manteniment periòdic del elements comuns de l’edifici d’acord amb el
Pla de manteniment, l'usuari està obligat a efectuar al seu càrrec les petites
operacions de manteniment i reparació causades per l'ús ordinari de l'habitatge o
local. Aquestes operacions sovint no tenen una periodicitat específica, caldrà ferles segons l'ús que es fa, o bé si apareixen símptomes que alertin de la necessitat
d'executar-les. En cas de dubte és convenient demanar consell a un professional.

Cal netejar periòdicament els filtres de la campana d'extracció de fums de la cuina,
ja que poden provocar incendis.

S’ha evitar tenir llocs bruts o mal endreçats, acumular diaris vells, embalatges,
envasos de matèries inflamables, etc., ja que són un risc d'incendi. Cal tenir cura
amb l'emmagatzematge de productes inflamables (pintures, benzines, dissolvents,
etc.), evitant que estiguin a prop de fonts de calor, no acumulant-ne grans
quantitats i ventilant periòdicament.

Els residus de cada habitatge o local s’han de separar i emmagatzemar en els
dipòsits i/o cubells ubicats a la cuina o espais destinats a tal fi per a cada una de






Els balcons i les terrasses s’han de mantenir netes i lliures d’herbes, evitant,
si s’escau, l’acumulació de fulles o brossa en els desguassos.
Les ferramentes de les portes, de les balconeres i des les finestres s'han de
greixar 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 cintes de les persianes enrotllables
s'han de revisar i canviar quan presentin signes de deteriorament.
En banys i cuines cal vigilar les juntures entre peces ceràmiques i en els
carregaments entre els aparells sanitaris i els paviments i/o paraments,
substituint-les per unes de noves quan presentin deficiències.
Els elements i superfícies pintades o envernissades, tenen una durada
limitada i s'han de repintar d’acord amb el seu envelliment.
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Els aparells instal·lats s’han de conservar d’acord amb les instruccions de
manteniment donades pel fabricant.

Tanmateix els propietaris o usuaris han de permetre l’accés als seus habitatges o
locals als operaris convenient acreditats per que es puguin efectuar les operacions
de manteniment i les diferents intervencions que es requereixin per a la correcta
conservació de l’edifici.

Els armaris o cambres de comptadors o les sales de màquines no han de tenir cap
element aliè a la instal·lació, s'han de netejar periòdicament i comprovar que no hi
manqui aigua en els sifons dels desguassos. 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.

Es recomana tancar la clau de pas del local, habitatge o zona en cas d'absència
prolongada. Els tubs d'aigua vistos no s'han de fer servir com a connexió a terra
dels aparells elèctrics ni tampoc per a penjar-hi objectes.

INSTAL·LACIÓ D'AIGUA

Els habitatges i/o locals tenen diferents circuits, sectoritzats mitjançant claus de
pas, que alimenten les diferents zones humides (cuina, banys, safareig, etc.) i que
permeten independitzar-los en cas d’avaria.

I.- Instruccions d’ús:

Condicions d’ús:
A fi d’aconseguir el màxim estalvi d’aigua possible cal:
La instal·lació d’aigua s'utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les
prestacions de salubritat, de funcionalitat i d’estalvi específiques per a les quals
s’ha dissenyat la instal·lació.

Tipus de subministrament:






Situació clau general de l’edifici:
Comunitari PB
Tipus comptadors:
-

Individuals

Evitar el degoteig de les aixetes, ja que poden suposar un malbaratament
d'aigua diari de fins a 15 litres d'aigua per aixeta.
Racionalitzar el consum de l’aigua fent un bon ús d’ella i aprofitant,
mantenint i millorant, si s’escau, els mecanismes i sistemes instal·lats per el
seu estalvi: limitadors de cabals en aixetes, mecanismes de doble
descàrrega o descàrrega interrompible a les cisternes dels inodors o, si
s’escau, aixetes de lavabos i dutxes temporitzades.
No produir consums alts a les tasques de neteja personal prioritzant la dutxa
a omplir la banyera. La rentadora i rentavaixelles s’han de fer funcionar a
plena càrrega per optimitzar el consum d’aigua.

Intervencions durant la vida útil de l’edifici:
Situació:
PB Despatx

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació que
afectin les instal·lacions comunes d’aigua, caldrà el consentiment de la propietat o
del seu representant, el compliment de les normatives vigents, les prescripcions de
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la companyia de subministrament i l’execució d’un instal·lador especialitzat (o be
una empresa autoritzada si la companyia d’aigües del municipi així ho especifica).

Si es modifica la instal·lació privativa interior cal que es faci amb un instal·lador
especialitzat i d’acord amb la normativa vigent.

Neteja:

Incidències extraordinàries:





De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:




Si una xarxa d’aigua pel consum humà queda fora de servei més de 6 mesos es
tancarà la seva connexió i es procedirà al seu buidat. Per posar-la de nou en servei
s’haurà de netejar.



Els diferents components de xarxa d’aigua tindran un manteniment periòdic
d’acord amb el Pla de manteniment.

Si es detecten fuites d’aigua a la xarxa comunitària d’aigua s'ha d'avisar
ràpidament als responsables del manteniment de l’edifici perquè facin les
mesures correctores adients. Les fuites d'aigua s'han de reparar
immediatament per operaris competents, ja que l'acció continuada de l'aigua
pot malmetre l'estructura. Si aquestes afecten al subsòl poden lesionar la
fonamentació i/o modificar les condicions resistents del terreny.
En cas d’una fuita d’aigua o d' una inundació caldrà:
- Tancar la clau de pas de l'aigua de la zona afectada.
- Desconnectar l'electricitat.
- Recollir tota l'aigua.
- Comprovar l'abast de les possibles lesions causades tant al propi
habitatge, local o zona com a les veïnes.
- Fer reparar l'avaria.
- Avisar a la companyia d'assegurances pels desperfectes ocasionats a
propis i a tercers.
En cas de temperatures sota zero, cal fer córrer l'aigua per les canonades
per evitar que es glacin.

Revisió i neteja de cambres o armaris de comptadors i sales de màquines.
Els grups de pressió dels sistemes de sobre-elevació d’aigua i/o els sistemes
de tractament d’aigua es mantindran segons les instruccions d’ús i
manteniment donades pel fabricant.

El manteniment de la instal·lació d’aigua situada des de la clau de pas general de
l'edifici fins a la clau de pas dels espais privatius (habitatge o local) correspon a la
propietat o a la comunitat de propietaris de l'edifici. El manteniment de la
instal·lació situada entre la clau de pas de l’habitatge o local i els aparells d’aquests
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.

II.- Instruccions de manteniment:

Espai per al segell del visat telemàtic
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Situació caixa general de protecció de l’edifici:
Comunitari - PB
Tipus comptadors:

Situació:

Inidividuals

Despatx de control

En cas d'absència prolongada es recomanable tancar l'IGA de l'habitatge. Si es vol
deixar algun aparell en funcionament, com la nevera, no es tancarà l’IGA però sí
els interruptors magneto tèrmics dels altres circuits.

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.

No es tocarà cap mecanisme ni aparell elèctric amb el cos, mans o peus molls o
humits. S'extremaran les mesures per evitar que els nens toquin els mecanismes i
els aparells elèctrics, essent molt convenient tapar els endolls amb taps de plàstic
a l’efecte.

Per a qualsevol manipulació de la instal·lació es desconnectarà el circuit
corresponent.
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.

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.

Espai per al segell del visat telemàtic
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Si es modifica la instal·lació privativa interior, cal que es faci d’acord amb la
normativa vigent, a la potència contractada i amb una empresa autoritzada.

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.

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.

Tots els aparells connectats s'han d'utilitzar i revisar periòdicament seguint les
instruccions de manteniment facilitades pels fabricants.

El manteniment de la instal·lació d’electricitat situada entre la caixa general de
protecció de l'edifici i el quadre de dispositius de comandament i protecció dels
espais privatius (habitatge o local) correspon a la propietat o a la comunitat de
propietaris de l'edifici. El manteniment de la instal·lació situada entre el quadre de
comandament i protecció de l’habitatge o local i els aparells d’aquests correspon a
l'usuari.

INSTAL·LACIÓ

DE DESGUÀS

II.- Instruccions de manteniment:
I.- Instruccions d’ús:
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,
periòdicament la instal·lació.

s’haurà

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.
de

revisar
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
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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 perforarlos.

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:
Intervencions durant la vida útil de l’edifici:
Els diferents components de xarxa de clavegueram tindran un manteniment
periòdic d’acord amb el Pla de manteniment.

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.

De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:
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.

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

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

DE CLIMATITZACIÓ

I.- Instruccions d’ús:

Condicions d’ús:

Espai per al segell del visat telemàtic
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La instal·lació de climatització s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat,
mantenint les prestacions específiques de salubritat, de funcionalitat, de seguretat
i d’estalvi energètic per a les quals s’han dissenyat les instal·lacions.

Si s'observen fuites d'aigua als aparells o altres deficiències de
funcionaments en la instal·lació comunitària s’ha d'avisar als responsables
de manteniment de l’edifici perquè es facin urgentment les actuacions
oportunes.

II.- Instruccions de manteniment:
Tipus de climatització:

Els diferents components de la instal·lació de climatització tindran un manteniment
periòdic d’acord amb el Pla de manteniment.

Climatització per fancoil

Per optimitzar la despesa energètica de la instal·lació cal controlar amb
programadors i termòstats les temperatures de l’ambient a climatitzar en funció de
la seva ocupació, de l’ús previst i de la seva freqüència.

De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:


No es poden fixar aparells d’aire condicionat a les façanes. Es col·locaran
preferentment a les cobertes tot seguint les ordenances municipals i l’autorització
de la propietat o comunitat de propietaris.

Per a la correcta utilització de la instal·lació de cada habitatge o local caldrà seguir
les instruccions donades pel fabricant.

Inspecció de les instal·lacions privatives de l’edifici.

El manteniment de la instal·lació de climatització comunitària fins els espais
privatius (habitatge o local) correspon a la propietat o a la comunitat de propietaris
de l'edifici. El manteniment de la instal·lació a partir del seu accés als espais
privatius correspon a l'usuari.

INSTAL·LACIÓ

DE TELECOMUNICACIONS

Intervencions durant la vida útil de l’edifici:
I.- Instruccions d’ús:
Si es modifica la instal·lació de l’habitatge o local, cal que es faci amb una empresa
especialitzada i d’acord amb la normativa vigent.

Incidències extraordinàries:

Condicions d’ús:

La instal·lació de telecomunicacions s’utilitzarà exclusivament per a l'ús
projectat, mantenint les prestacions específiques de funcionalitat per a les
quals s’ha dissenyat la instal·lació.
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Incidències extraordinàries:
Les instal·lacions de telecomunicacions permeten els serveis següents:






Servei de telefonia (també inclou la contractació del servei d’ADSL).
Servei de televisió terrestre, tan analògica com digital.
La instal·lació comuna també permet rebre la televisió per satèl·lit
sempre i quan s’instal·li, entre d’altres, una antena parabòlica
comunitària i els corresponents codificadors.
La instal·lació està prevista per poder col·locar una xarxa de distribució
de dades per cable.

Si s'observen deficiències en la qualitat de la imatge o so, o en la xarxa
(mecanismes i/o registres desprotegits, antenes el mal estat, etc.), s'ha
d'avisar als responsables del manteniment de l’edifici per tal de que es
prenguin les actuacions oportunes.

II.- Instruccions de manteniment:

No es poden fixar les antenes a les façanes. Es col·locaran preferent a les
cobertes tot seguint les ordenances municipals i l’autorització de la propietat
o comunitat de propietaris.

Es molt recomanable subscriure un contracte de manteniment de la instal·lació
amb una empresa especialitzada que pugui actualitzar periòdicament la instal·lació
i donar resposta d’una manera ràpida i eficaç a les deficiències que puguin sorgir.

Els armaris de les instal·lacions de telecomunicacions no han de tenir cap
element aliè a la instal·lació i estan tancats amb clau i són d'accés restringit
al personal de l'empresa que faci el manteniment o instal·ladors autoritzats.

A partir del registre d’enllaç situat al punt d’entrada general de l’edifici el
manteniment de la instal·lació és a càrrec de la propietat. Abans d’aquest punt el
manteniment va a càrrec de l’operadora contractada.

Intervencions durant la vida útil de l’edifici:

El manteniment de la instal·lació a partir del registre d’enllaç, situat al punt
d’entrada general de l’edifici, fins als Punts d’accés a l’usuari, situat a l’interior dels
espais privatius, correspon a la propietat o comunitat de propietaris de l’edifici. A
partir d’aquest punt el manteniment va a càrrec de l’usuari.

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació
de la instal·lació de telecomunicacions, 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.

Aquesta prescripció inclou les petites modificacions de la instal·lació en
espais d’ús privatiu doncs poden perjudicar la qualitat del so o imatge
d’altres usuaris.



les instal·lacions.

INSTAL·LACIÓ

DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

I.- Instruccions d’ús:
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Incidències extraordinàries:

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:

Situació:

Detectors de fums

Sostre

Extintors

Situació dels extintors anotat als plànols d’incendis




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:

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.

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.

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.

INSTAL·LACIÓ

DE VENTILACIÓ
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I.- Instruccions d’ús:

Aquesta prescripció inclou les petites modificacions de la instal·lació en espais d’ús
privatiu doncs poden perjudicar la correcte ventilació de l’habitatge, local o zona i,
per tant, la salubritat dels mateixos.

Condicions d’ús:
II.- Instruccions de manteniment:
La instal·lació de ventilació s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat,
mantenint les prestacions específiques de salubritat per a les quals s’ha dissenyat
la instal·lació.

Sistema o aparells
instal·lats:

Situació:

Reixetes d’extracció

Col·locats al cel ras amb reixetes.

Els diferents components de la instal·lació de ventilació tindran un manteniment
periòdic d’acord amb el Pla de manteniment.

De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:

No és permès connectar en els conductes d’admissió o extracció de la instal·lació
de ventilació les extraccions de fums d’altres aparells (calderes, cuines, etc.).
Tanmateix no es poden connectar els extractors de cuines a les xemeneies de les
calderes i a l’inrevés.




Neteges i revisions de conductes, aspiradors, extractors i filtres.
Revisió sistemes de comandament i control.

El manteniment de la instal·lació de ventilació comunitària fins els espais privatius
(habitatge o local) correspon a la propietat o a la comunitat de propietaris de
l'edifici. El manteniment de la instal·lació a partir del seu accés als espais privatius
correspon a l'usuari.

No es poden tapar les reixetes de ventilació de les portes i finestres.

Intervencions durant la vida útil de l’edifici:

INSTAL·LACIÓ
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la
instal·lació de ventilació, 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 especialitzat.

SOLAR TÈRMICA PER L’AIGUA CALENTA SANITÀRIA

I.- Instruccions d’ús:

Consideracions d’ús :
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La instal·lació solar tèrmica per l’aigua calenta sanitària s’utilitzarà exclusivament
per a l'ús projectat, mantenint les prestacions específiques de salubritat, de
funcionalitat i d’estalvi energètic per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació.

Els diferents components de la instal·lació solar tèrmica per l’aigua calenta
sanitària tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de manteniment.

De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:
La zona on s’ubiquen els captadors no han de tenir cap element aliè a la
instal·lació. Aquest espai s'ha de netejar periòdicament i, si s’escau, comprovar
que no hi manqui aigua en els sifons dels desguassos. Aquestes són d'accés
restringit a l'empresa que faci el manteniment i, en cas d'urgència, al responsable
designat per la propietat.






Neteja captadors i inspecció visual dels seus components.
Purgues dels circuits i inspecció visual dels seus components.
Revisió general de la instal·lació.

El manteniment de la instal·lació solar tèrmica comunitària fins a la clau de pas
dels espais privatius (habitatge o local) correspon a la propietat o a la comunitat
de propietaris de l'edifici. El manteniment de la instal·lació situada entre la clau de
pas de l’habitatge o local i els aparells correspon a l'usuari.

Intervencions durant la vida útil de l’edifici:

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la
instal·lació solar tèrmica per l’aigua calenta sanitària, 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 especialitzat.

Si es modifica la instal·lació privativa interior, cal que es sol·liciti a la propietat ,que
es faci amb una empresa especialitzada i d’acord amb la normativa vigent.

Incidències extraordinàries:



Si s'observen fuites d'aigua o deficiències a la xarxa de la instal·lació s'ha
d'avisar als responsables del manteniment de l’edifici perquè es facin les
actuacions oportunes.

II.- Instruccions de manteniment:

Albert Vitaller i Santiró
Arquitecte

Eulàlia Isern Meix
Arquitecta

ALBERT VITALLER
arquitectura, slp

2 de maig de 2019

Espai per al segell del visat telemàtic
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ÍNDEX
DG. Documentació gràfica
plànol

Total
DG 5 Sistemes de condicionaments i instal·lacions i serveis

DG.U Definició general del projecte en relació a l’entorn

5.01. Instal·lació clima aire

1

33

5.02. Instal·lació clima aigua

1

33

5.03. Instal·lació electricitat enllumenat

1

34

3

5.04. Instal·lació electricitat força

1

35

1

36

U.01 Situació

1

1

U.02 Emplaçament

1

2

DG.A Definició general del edifici
A.01.1 Planta estat actual

1

A.01.2 Planta estat actual acotada

1

4

5.05. Instal·lació fontaneria

A.01.3 Planta baixa proposta

1

5

5.06. Instal·lació ICT

1

37

A.01.4 Planta proposta acotada

1

6

5.07. Instal·lació PCI

1

38

A.03 Alçat façana

1

7

5.08. Instal·lació evacuació

1

39

A.04 Seccions

1

8

5.09. Instal·lació sectorització

1

40

A.05.1 Render interior cuina

1

9

5.10. Instal·lació sanejament

1

41

A.05.2 Render interior menjador

1

10

A.05.3 Render interior sala de fisioteràpia

1

11

6.01 Equipament pica

1

42

A.05.4 Render exterior

1

12

6.02 Equipament cuina

1

43

6.03 Equipament banys

1

44

P.01 Proposta millores

1

45

P.02 Escandall pèrgoles

1

46

P.03 Fusteria exterior

1

47

44

47

DG.0 Treballs previs i replanteig general

13

0.01 Planta baixa enderrocs

1

14

0.02 Planta primera enderrocs

1

15

0.03 Alçat enderrocs

1

16

0.04 Planta enderrocs i obra nova

1

17

0.05 Alçat d’enderrocs i obra novac

1

18

1

19

3.01.1 Acabats exteriors

1

20

3.02.1 Fusteris exterior

1

21

3.03.1 Serralleria exterior

2

23

4.01.1.1 Envans interiors

1

24

4.01.1.2 Revestiments interiors

1

25

4.01.2.1 Fusteries interiors

1

26

4.01.2.2 Fusteries interiors

1

27

4.01.2.3 Detalls fusteries interiors

1

28

4.02.1.1 Paviments interiors

2

30

4.02.1.2 Sostres interiors

1

31

4.02.1.3 Detalls sostres i paviments

1

32

DG.2 Sistema estructural
2.0.1 Plànol d’estructures

DG 6 Equipament

DG P Plànols de millores

TOTAL PLÀNOLS PROJECTE

DG.3 Sistemes d’evolvents i acabats exteriors

DG.4 Sistema de compartimentació interior i d’acabats interiors

1
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Títol del projecte
Projecte bàsic i d'execució
Centre per a gent gran a Vilobí d'Onyar

Client
Ajuntament de Vilobí d'Onyar

41
-53

Situació
Carrer d'Empordà 5
17185 Vilobí d'Onyar, Girona

Nom del plànol
Situació

Escala
Data
A1|1:1500 Maig
A3|1:3000 2019

Capítol
DG U

Número
U.01

Ca

rre

rS
an

ta

Ma
r

ga
r

it a

ís
arc
tN
an
rS
rre
Ca

Accés
principal

Carrer Empordà

Ajuntament, Església, Teatre

Límit de parcel·la

Arquitectura
Albert Vitaller Santiró
Eulàlia Isern Meix

Títol del projecte
Projecte bàsic i d'execució
Centre per a gent gran a Vilobí d'Onyar

Client
Ajuntament de Vilobí d'Onyar

Situació
Carrer d'Empordà 5
17185 Vilobí d'Onyar, Girona

Nom del plànol
Emplaçament

Escala
Data
A1|1:250 Maig
A3|1:500 2019

Capítol
DG U

Número
U.02

Pati interior
V4

Màquina
ascensor

Sala calderes

V1

V3

V5

V2
V1

Edifici
colindant

V2

ACCÉS
PRINCIPAL

V6

23,33%
H= -0,28

13,48%

H= 0,00

H= 0,00

H= -0,15

V7
H= -0,28

V5

V6

V3

C/EMPORDÀ

Àmbit d'actuació
Sup. construïda
Sup. urbanització
Total

V7

301,19 m2
99,84 m2
401,03 m2

Arquitectura
Albert Vitaller Santiró
Eulàlia Isern Meix

V4

Títol del projecte
Projecte bàsic i d'execució
Centre per a gent gran a Vilobí d'Onyar

Client
Ajuntament de Vilobí d'Onyar

Situació
Carrer d'Empordà 5
17185 Vilobí d'Onyar, Girona

Nom del plànol
Planta estat actual
imatges

Escala
Data
A1|1:50 Maig
A3|1:100 2019

Capítol
DG A

Número
A.01.1

Pati interior

1,55

1,78

Màquina
ascensor

4,11

0,60

1,02

2,95

7,13

1,25

3,17

1,20

1,60

2,46
1,43

4,43
1,18

3,39
5,22

5,78

0,26

3,64

0,20

ACCÉS
PRINCIPAL

1,70

4,38

0,54

1,38
1,00

1,49

0,30

3,70

0,55

3,75

1,97

3,65

1,78

4,17

10,61

2,00

4,38

Edifici
colindant

0,78
0,75
0,88

2,33

3,00

4,22

3,24

2,52

2,36

0,43

1,46

Sala calderes

2,11

2,06

2,00

0,39

1,10

3,54

1,58

0,45

3,76

0,30

3,45
3,85

2,55

0,41

0,68

2,07

2,90
0,70

0,44

2,23

3,76
0,23

1,25

1,20

1,31

4,60

1,25

1,76
23,33%
H= 0,00

1,72

13,48%
H= -0,28

H= -0,28

4,31

4,33

H= 0,00

5,56

H= -0,15
H= -0,28

5,06

1,23

5,87
3,17

5,46

1,80

4,06

C/EMPORDÀ

Arquitectura
Albert Vitaller Santiró
Eulàlia Isern Meix

Títol del projecte
Projecte bàsic i d'execució
Centre per a gent gran a Vilobí d'Onyar

Client
Ajuntament de Vilobí d'Onyar

Situació
Carrer d'Empordà 5
17185 Vilobí d'Onyar, Girona

Nom del plànol
Planta estat actual
acotada

Escala
Data
A1|1:50 Maig
A3|1:100 2019

Capítol
DG A

Número
A.01.2

Instal·lació intèrfon d'un botó

15.1
Pati interior

Màquina
ascensor

6

15.2

Sala calderes
14

5

Forn, microones i
rentavaixelles

8
9
7
13

Taulell regulable en alçada

1
Roba bruta
Roba neta

Deixalla

Rentadora
Assecadora
Planxa

3

2

Edifici
colindant

12

10

4
11

1 2

10,00%

H= -0,28

H= -0,28

H= -0,28

Espai exterior protegit per
a ús dels usuaris

Codi
Sala
1
Accés
2
Magatzem
3
Vestuari
4
Perruqueria/Podòleg
5
Infermeria/Fisio
6
Sala d'instal·lacions
7
Sala de taquilles
8
Despatx de direcció
9
Sala Reunions/ Visites
10 Sala d'estar
11 Menjador
12 Sala de fisioterapia
13 Cuina
14 Neteja
15.1 Bany adaptat
15.2 Bany adaptat
Total superfície útil

Superfície
33,65 m²
13,08 m²
3,40 m²
14,78 m²
13,51 m²
3,33 m²
3,32 m²
7,45 m²
17,03 m²
41,26 m²
23,83 m²
27,22 m²
8,33 m²
4,56 m²
3,94 m²
3,94 m²
222,62 m²
222,81
m2

Superfície constuïda

301,19 m2

Superfície urbanització

99,84 m2

2%
JUSTIFICACIÓ NORMATIVA 205/2015 - Centre d'atenció diürna

Espais d'atenció diürna especialitzada han de disposar d'espais a raó de 4m2 per persona
atesa.
4m2 x 25 usuaris = 100m2
Comprovació:

Projecte (222,81m2) > 100m2

Compleix

Han d'estar dotats d'una dutxa per cada 24 places, un inodor i un rentamans per cada 12
places.

Comprovació:

Projecte (25 usuaris) 2 dutxes i 3 inodors i rentamans

Compleix

C/EMPORDÀ

Previsió intèrfon

Instal·lació intèrfon de dos botons

SALA D'ESTAR + MENJADOR + CUINA + FISIO
Normativa
Proposta
3 m2/usuari (75 m2)
<
4,02 m2/usuari (100,67 m2)

Compleix

MENJADOR + CUINA
Normativa
1 m2/usuari (25 m2)

Compleix

<

Proposta
1,28 m2/usuari (32,19 m2)

1 BANY ADAPTAT PER CADA 15 PLACES O FRACCIÓ
PROJECTE: 25 USUARIS / 2 BANYS

Arquitectura
Albert Vitaller Santiró
Eulàlia Isern Meix

Títol del projecte
Projecte bàsic i d'execució
Centre per a gent gran a Vilobí d'Onyar

Client
Ajuntament de Vilobí d'Onyar

Situació
Carrer d'Empordà 5
17185 Vilobí d'Onyar, Girona

Nom del plànol
Planta baixa
proposta

Escala
Data
A1|1:50 Maig
A3|1:100 2019

Capítol
DG A

Compleix

Número
A.01.3

1,00
2,07
1,50

3,91

1,78

2,07

Sala calderes

Màquina
ascensor

2,23

1,00

0,25

Pati interior

1,86

1,20

0,95

2,54

0,45

1,40

4,41

3,16

0,45

0,62

0,65

3,00

1,90

3,57

1,10

1,83

1,03

1,00

Edifici
colindant

3,74
8,76

2,07
0,70

2,33
0,97

2,20

1,76

1,24

3,12

0,87

1,60

4,36

3,61

2,80

15,32

0,40

3,39

4,32

3,92

2,36

1,24

10,00%
4,24

1,24

4,13

1,24

0,90

2,58

0,24

1,24

4,54

1,24

3,78

0,40

C/EMPORDÀ

Arquitectura
Albert Vitaller Santiró
Eulàlia Isern Meix

Títol del projecte
Projecte bàsic i d'execució
Centre per a gent gran a Vilobí d'Onyar

Client
Ajuntament de Vilobí d'Onyar

Situació
Carrer d'Empordà 5
17185 Vilobí d'Onyar, Girona

Nom del plànol
Planta proposta
acotada

Escala
Data
A1|1:50 Maig
A3|1:100 2019

Capítol
DG A

Número
A.01.4

Edifici colindant
P01_Planta 1
+2,67

P00_Planta
Baixa +0,00

Accés
principal

Arquitectura
Albert Vitaller Santiró
Eulàlia Isern Meix

Títol del projecte
Projecte bàsic i d'execució
Centre per a gent gran a Vilobí d'Onyar

Client
Ajuntament de Vilobí d'Onyar

Situació
Carrer d'Empordà 5
17185 Vilobí d'Onyar, Girona

Nom del plànol
Alçat facana
principal

Escala
Data
A1|1:50 Maig
A3|1:100 2019

Capítol
DG A

Número
A.03

P01_Planta 1
+2,67

2

0,17

1

2,50

4

2%

Pati interior

3

P00_Planta
Baixa +0,00

Sala d'estar
Secció 1

Infermeria/Fisio

Passadis
Roba bruta/neta

0,74

2,30

2,50

2,67

0,17

0,37

P01_Planta 1
+2,67

P00_Planta
Baixa +0,00

2%

Secció 2

Bany adaptat

Cuina geriatrica

Menjador

Edifici
colindant

2,30

2,40

2,50

0,17

0,37

P01_Planta 1
+2,67

P00_Planta
Baixa +0,00

Menjador

Secció 3

Sala d'estar

2,50

0,17

0,27

Sala de taquilles
Sala d'instal·lacions

Magatzem

Roba bruta/neta

Magatzem

Arquitectura
Albert Vitaller Santiró
Eulàlia Isern Meix

Accés
principal

Vestuari personal

2,40

2,30

0,37

Rentadora/Assecadora/Plnxa

Edifici
colindant

Secció 4

Sala de fisioterapia

Màquina Ascensor

Despatx de direcció

Títol del projecte
Projecte bàsic i d'execució
Centre per a gent gran a Vilobí d'Onyar

Cuina
Neteja

Ascensor

Client
Ajuntament de Vilobí d'Onyar

Situació
Carrer d'Empordà 5
17185 Vilobí d'Onyar, Girona

Infermeria/Fisio

Nom del plànol
Seccions

Bany geriàtric

Escala
Data
A1|1:50 Maig
A3|1:100 2019

Capítol
DG A

Número
A.04

Arquitectura
Albert Vitaller Santiró
Eulàlia Isern Meix

Títol del projecte
Projecte bàsic i d'execució
Centre per a gent gran a Vilobí d'Onyar

Client
Ajuntament de Vilobí d'Onyar

Situació
Carrer d'Empordà 5
17185 Vilobí d'Onyar, Girona

Nom del plànol
Render interiorCuina

Escala
A1|A3|-

Data
Maig
2019

Capítol
DG A

Número
A.05.01

Arquitectura
Albert Vitaller Santiró
Eulàlia Isern Meix

Títol del projecte
Projecte bàsic i d'execució
Centre per a gent gran a Vilobí d'Onyar

Client
Ajuntament de Vilobí d'Onyar

Situació
Carrer d'Empordà 5
17185 Vilobí d'Onyar, Girona

Nom del plànol
Render interiorMenjador

Escala
A1|
A3|

Data
Maig
2019

Capítol
DG A

Número
A.05.02

Arquitectura
Albert Vitaller Santiró
Eulàlia Isern Meix

Títol del projecte
Projecte bàsic i d'execució
Centre per a gent gran a Vilobí d'Onyar

Client
Ajuntament de Vilobí d'Onyar

Situació
Carrer d'Empordà 5
17185 Vilobí d'Onyar, Girona

Nom del plànol
Render interiorSala de fisioteràpia

Escala
A1|
A3|

Data
Maig
2019

Capítol
DG A

Número
A.05.03

Arquitectura
Albert Vitaller Santiró
Eulàlia Isern Meix

Títol del projecte
Projecte bàsic i d'execució
Centre per a gent gran a Vilobí d'Onyar

Client
Ajuntament de Vilobí d'Onyar

Situació
Carrer d'Empordà 5
17185 Vilobí d'Onyar, Girona

Nom del plànol
Render exterior

Escala
A1|
A3|

Data
Maig
2019

Capítol
DG A

Número
A.05.04

Enderroc escala i baranes
i construcció nou forjat
Pati interior

Màquina
ascensor

Sala calderes

Edifici
colindant

Ampliació obertures

Enderroc
Enderroc paviment existent

Enderroc de l'escala, barana i construcció
forjat nou

C/EMPORDÀ

Enderroc de paviment existent

Enderroc baranes

Arquitectura
Albert Vitaller Santiró
Eulàlia Isern Meix

Adequació pendent rampa

Títol del projecte
Projecte bàsic i d'execució
Centre per a gent gran a Vilobí d'Onyar

Enderroc Plataforma

Client
Ajuntament de Vilobí d'Onyar

Retirada escocells

Repicat paviment per a arribar a terreny

Situació
Carrer d'Empordà 5
17185 Vilobí d'Onyar, Girona

Nom del plànol
Planta Baixa
d'enderrocs

Escala
Data
A1|1:50 Maig
A3|1:100 2019

Capítol
DG 0

Número
0.01

Enderroc escala i
construcció nou forjat

Enderroc baranes

Edifici
colindant

Enderroc de l'escala i construcció forjat nou

Arquitectura
Albert Vitaller Santiró
Eulàlia Isern Meix

Títol del projecte
Projecte bàsic i d'execució
Centre per a gent gran a Vilobí d'Onyar

Client
Ajuntament de Vilobí d'Onyar

Situació
Carrer d'Empordà 5
17185 Vilobí d'Onyar, Girona

Nom del plànol
Planta Primera
d'enderrocs

Escala
Data
A1|1:50 Maig
A3|1:100 2019

Capítol
DG 0

Número
0.02

P02_Planta
Coberta +4,98

Edifici colindant

P01_Planta 1
+2,67

P00_Planta
Baixa +0,00

Retirada bústia

Enderroc sòcol
existent

Retirada cartell

Enderroc de la
rampa existent

Enderroc de la tarima d'obra de l'escala
i de la rampa existent

Ampliació obertures

Enderroc/desmuntatge
Ampliació obertures
Retirada elements
Arquitectura
Albert Vitaller Santiró
Eulàlia Isern Meix

Títol del projecte
Projecte bàsic i d'execució
Centre per a gent gran a Vilobí d'Onyar

Client
Ajuntament de Vilobí d'Onyar

Situació
Carrer d'Empordà 5
17185 Vilobí d'Onyar, Girona

Nom del plànol
Alçat d'enderrocs

Escala
Data
A1|1:50 Maig
A3|1:100 2019

Capítol
DG 0

Número
0.03

Estintolament
(105X210cm)

Estintolament
(107X267cm)

Enderroc escala i barana i
construcció nou forjat

Estintolament
(140X242cm)

Estintolament
(300X242cm)

Pati interior

Màquina
ascensor

Sala calderes

Connexió a sanejament
existent

Edifici
colindant
Estintolament
(105X210cm)
Estintolament
(110X267cm)

Ampliació obertures reparació de
obertura, enguixat i pintat

Enderroc
Obra nova
Enderroc de l'escala i barana i construcció forjat nou
Enderroc de paviment existent, escala i rampa
d'accés
C/EMPORDÀ

Obra nova de paviment, escala i rampa
Construcció nova
Enderroc sòcol existent i
escala
reparació de la base per pintar

Arquitectura
Albert Vitaller Santiró
Eulàlia Isern Meix

Reblert fins a cota de
plataforma

Enderroc tram d'escala i
plataforma

Títol del projecte
Projecte bàsic i d'execució
Centre per a gent gran a Vilobí d'Onyar

Repicat paviment per a arribar a terreny.
Es fará jardineria emportada a terra.

Client
Ajuntament de Vilobí d'Onyar

Retirada escocells

Situació
Carrer d'Empordà 5
17185 Vilobí d'Onyar, Girona

Reixa exterior

Nom del plànol
Planta d'enderrocs i
obra nova

Repicat paviment per a arribar a terreny. Es fará
jardineria emportada a terra.

Escala
Data
A1|1:50 Maig
A3|1:100 2019

Capítol
DG 0

Número
0.04

Nova construcció de
baranes

Repintat de façana
existent

P02_Planta
Coberta +4,98

Edifici colindant
P01_Planta 1
+2,67

Substitució finestra

P00_Planta
Baixa +0,00

Retirada bústia

Enderroc sòcol existent i
reparació de la base per pintar

Nova construcció
Retirada
cartell
de esglaó

Enderroc de la
rampa existent

Nova construcció de
rampa del 10%

Enderroc de la tarima d'obra de l'escala
i de la rampa existent

Ampliació obertures, reparació de obertura, enguixat i pintat

Enderroc/desmuntatge
Retirada elements
Obra nova
Ampliació obertures

Arquitectura
Albert Vitaller Santiró
Eulàlia Isern Meix

Títol del projecte
Projecte bàsic i d'execució
Centre per a gent gran a Vilobí d'Onyar

Client
Ajuntament de Vilobí d'Onyar

Situació
Carrer d'Empordà 5
17185 Vilobí d'Onyar, Girona

Nom del plànol
Alçat d'enderrocs i
obra nova

Escala
Data
A1|1.50 Maig
A3|1:100 2019

Capítol
DG 0

Número
0.05
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Estintolament
(105X210cm)
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, x Qk,i)

0 i

, x Qk,1) +

1 1

, x Qk,i)

2 i

, x Qk,i)

2 i

Estintolament
(107X267cm)

Enderroc escala i
construcció nou forjat

Estintolament
(140X242cm)

Estintolament
(300X242cm)

Pati interior

Estintolament
(105X210cm)
Estintolament
(110X267cm)

Enderroc
Obra nova
Enderroc de l'escala i construcció forjat nou

Estintolament
(223X242cm)
Carrer d'empordà

Propietat
Projecte bàsic i d'execució
Ajuntament de Vilobí d'onyar
Centre per a gent gran a Vilobí d'Onyar

Carrer d'Empordà 5
17185 Vilobí d'Onyar, Girona

/

Arquitectura
Albert Vitalller Santiró
Eulàlia Isern Meix

N

Plànol d'estructures

Escala
Data
A1|1:50 Maig
A3|1:100 2019

DG 2

2.01

Grao ceramic
tipus italia

Edifici
colindant

H= 0,00

10,00%

H= -0,28

2%

C/EMPORDÀ

Pe01
Se01
Re01
Re02
Re03

Arquitectura
Albert Vitaller Santiró
Eulàlia Isern Meix

Paviment exterior tipus terratzo abuixardat, mida de la llosa de 40x40 e:3,8mm color a definir per la DF. Classe 3. Inclou rampa i graons tipus italia d’ una
peça. Es revestirà amb el mateix tipus de rajola la contrapetjada de l’escala col·locat sobre llit de sorra.
Substrat vegetal, profunditat de 30cm, i plantació de jardinería arbustiva d'alçada 0,9m com a protecció visual.
Arrebossat i pintat amb pintura plàstica de color a definir per la DF fins a l’alçada d’on s’ha retirat el sòcol (aproximadament 50cm), i parament lateral de
rampa i escala.
Pintat amb pintura plàstica de color a definir per la DF.
Arrebossat i pintat amb pintura plàstica de color a definir per la DF per l’acabament del l’obertura de la finestra.

Je01

Perfil de separació entre paviment i terres de PVC. D’alçada 13 cm tipus Secureedge o equivalent. Part superior arrodonida en forma circular de tub i
llengüeta inferior per a subjecció al terreny.

Ee01

Empit exterior igual als existents de peces de ceràmiques de mida 14,5x14,5cm. e:3cm

Títol del projecte
Projecte bàsic i d'execució
Centre per a gent gran a Vilobí d'Onyar

Client
Ajuntament de Vilobí d'Onyar

Situació
Carrer d'Empordà 5
17185 Vilobí d'Onyar, Girona

Nom del plànol
Acabats exteriors

Escala
A1|
A3|1:75

Data
Maig
2019

Capítol
DG 3

Número
3.01

3,87

TIPUS D'OBERTURA
P: Practicable
C: Corredissa manual
F: Fixa

2,12

2,20

MATERIAL MARC I FULLA
F: Fusta
M: Metàl·lic
V: Vidre

FERRAMENTS
a: Maneta tesa model
sena acabat inox i clau
tesa o equivalent
b: Maneta tesa model
sena acabat inox, i
passador encastat

0,75

0,90

2,05

1,36
0,75

0,47

0,55

3,64

CATEGORIA FUSTERIES
Pe: Porta exterior
Fe: Finestra exterior

1,23

2,23

1,36

2,07

0,62

0,56

0,56

1,75

Pe.P80.F.a
Categoria fusteries

Ferraments

Tipus de'obertura

Material marc
i fulla

Mida

Fe.P100+70.V

Fe.P387.V
Fe.P207.V

Fe.P223.V

Fe.P364.V

CODI
Fe.P207.V

Fe.P223.V

Fe.P364.V

Fe.P387.V

Pe.P100+70.V

DESCRIPCIÓ
Fusteria de fulles practicables composada de dues fulles. Mida 2,07m d’ample per 1,38m d’alt. Tipus
CS68HV amb fulla oculta de la casa Reynaers o equivalent amb trencament de pont tèrmic realitzat
amb platines de poliamida de 23mm en forma d'omega reforçades amb fibra de vidre i fixades als
perfils d'alumini. Doble vidre tipus Climalit 4+4/12/6mm amb càmera d'aire. Perfileria lacada en blac.
Fusteria de fulles practicables composada de dues fulles. Mida 2,07m d’ample per 1,38m d’alt. Tipus
CS68HV amb fulla oculta de la casa Reynaers o equivalent amb trencament de pont tèrmic realitzat
amb platines de poliamida de 23mm en forma d'omega reforçades amb fibra de vidre i fixades als
perfils d'alumini. Doble vidre tipus Climalit 4+4/12/6mm amb càmera d'aire. Perfileria lacada en blac.
Fusteria composada d’una fulla practicable de mida 0,9m d’ample per 1,20 d’alçada i una fulla fixa de
2,74m d’ample per 1,20 d’alçada. Tipus CS68HV amb fulla oculta de la casa Reynaers o equivalent
amb trencament de pont tèrmic realitzat amb platines de poliamida de 23mm en forma d'omega
reforçades amb fibra de vidre i fixades als perfils d'alumini. Doble vidre tipus Climalit 4+4/12/6mm
amb càmera d'aire. Perfileria lacada en blac.
Fusteria composada per quatre mòduls iguals, de mides 0,97m d’ample per 2,12m d’alt, part superior
abatible i part inferior fixa. Tipus CS68HV amb fulla oculta de la casa Reynaers o equivalent. amb
trencament de pont tèrmic realitzat amb platines de poliamida de 23mm en forma d'omega reforçades
amb fibra de vidre i fixades als perfils d'alumini. Doble vidre tipus Climalit 4+4/12/6mm amb càmera
d'aire. Perfileria lacada en blac.
Porta de dos fulles abatibles de mides 1 + 0,70m d’ample per 2,10m d’alt, i tarja superior fixa d’alçada
0,52m. Tipus CS68 de la casa Reynaers o equivalent amb trencament de pont tèrmic realitzat amb
platines de poliamida de 23mm en forma d'omega reforçades amb fibra de vidre i fixades als perfils
d'alumini. Doble vidre tipus Climalit 4+4/12/6mm amb càmera d'aire. Perfileria lacada en blanc.

UNITATS
1

AMPLADA
2,07

ALÇADA
1,36

2

2,23

1,36

1

3,64

1,20

1

3,87

2,12

1

2,10

1,74

Pe.P100+70.V

Fe.P364.V

Fe.P387.V

Arquitectura
Albert Vitaller Santiró
Eulàlia Isern Meix

Fe.P207.V

Fe.P223.V

Fe.P223.V

Títol del projecte
Projecte bàsic i d'execució
Centre per a gent gran a Vilobí d'Onyar

Client
Ajuntament de Vilobí d'Onyar

Situació
Carrer d'Empordà 5
17185 Vilobí d'Onyar, Girona

Nom del plànol
Fusteria exterior

Escala
A1|1:25
A3|1:50

Data
Maig
2019

Capítol
DG 3

Número
3.02.1

0,01

0,05

D1.2

11,15

2,50

1,19

1,20

Alçat

D1.1

D1.3

11,15

1,25

1,25

11,47

Je01

Perfil de separació entre paviment i terres de PVC. D’alçada 13 cm
tipus Secureedge o equivalent. Part superior arrodonida en forma
circular de tub i llengüeta inferior per a subjecció al terreny.

Sustrat

0,30

0,04

0,05

Planta

D1.2 1:10

0,05

D1.1 1:10

D1.3 1:10

S.01

Reixa exterior de muntants de platines de 50mm e:8mm d’acer separades cada 10cm fixades a terra mecànicament amb un perfil de secció en “L”
d’ales iguals de 50mm e:6mm, i amb remat superior de platina de 50mm e:8mm, tot pintat de color RAL a definir per la DF, alçada de la reixa 1,20m.
Inclou porta de doble fulla de mides 1,25x1,20m amb pany d’embutir d’acer inoxidable per a fusteria metàl·lica i clau, electrificat per a porter
automàtic.

Barana

Arquitectura
Albert Vitaller Santiró
Eulàlia Isern Meix

Títol del projecte
Projecte bàsic i d'execució
Centre per a gent gran a Vilobí d'Onyar

Client
Ajuntament de Vilobí d'Onyar

Situació
Carrer d'Empordà 5
17185 Vilobí d'Onyar, Girona

Nom del plànol
Serralleria exterior

Escala
Data
A1|1:50 Maig
A3|1:100 2019

Capítol
DG 3

Número
3.03.1

S.03

S.02

S.03

S.02

Secció 1

Secció 2

S.02

S.03

0,30

0,05

0,30

0,04

0,05

0,04

1,00

1,00

1,03

S.02

S.03

0,64

S.03

0,83

S.03

0,83

0,95

0,95

1,65

Planta

S.02

S.03

Secció 2

0,95

Secció 1

2,98

1,20

D01

0,10

H= -0,28

H= -0,28

0,70

10,00%
H= -0,14

0,60

S.02

H= 0,00

0,05

Barana doble d’acer pintat de color gris fixat de manera mecànica al mur existent, passamà de secció rodona amb diàmetre de 50mm
separat de paret 40mm subjectat a paret amb pipetes en “L” cada metre de rodó 10mm encastades a paret amb embellidor. Dos
passamans col·locats a una alçada de 1m i 0.7. Metres lineals totals 3.85 m.
Barana doble d’acer pintat de color gris fixat de manera mecànica a terra mitjançant un perfil de secció “L” d’ales desiguals de mida
100x50mm. Muntants firmats amb perfil de secció “T” de mides 40x40mm, i remat superior amb perfil en “L” de 100x50mm. , passamà
de secció rodona amb diàmetre de 50mm separat dels muntants 40mm subjectat a muntant amb pipetes en “L” cada metre de rodó
10mm soldat a muntant.. Dos passamans col·locat a una alçada de 1m i 0.7. Metres lineals totals 5.54 m.

D01

Arquitectura
Albert Vitaller Santiró
Eulàlia Isern Meix

Títol del projecte
Projecte bàsic i d'execució
Centre per a gent gran a Vilobí d'Onyar

Client
Ajuntament de Vilobí d'Onyar

Situació
Carrer d'Empordà 5
17185 Vilobí d'Onyar, Girona

Nom del plànol
Serralleria exterior

Escala
A1|1:5
A3|1:10

Data
Maig
2019

Capítol
DG 3

Número
3.03.2

E01
E02
E03
E04
E05
E06
E07

Arquitectura
Albert Vitaller Santiró
Eulàlia Isern Meix

Envà de cartró guix tipus W112 de Knauf o equivalent, amb perfils metàl·lics de 48mm cada 60cm i dues plaques tipus "A" estàndard de 12.5mm a cada costat.
Llana mineral interior e:40mm. Gruix total de l’envà de 98mm.
Envà de cartró guix tipus W112 de Knauf o equivalent, amb perfils metàl·lics de 48mm cada 60cm, dues plaques tipus “A” estàndard de 12.5mm a un costat i una
placa tipus “A” estàndard de 12.5mm i una placa tipus “H” hidròfuga de 12.5mm a l’altre costat. Llana mineral interior e:40mm. Gruix total de l’envà de 98mm.
Envà de cartró guix tipus W112 de Knauf o equivalent, amb perfils metàl·lics de 48mm cada 60cm i una placa tipus “A” estàndard de 12.5mm i una placa tipus
"H" hidròfuga de 12.5mm a cada costat. Llana mineral interior e:40mm. Gruix total de l’envà de 98mm.
Extradossat de cartró guix tipus W116 de Knauf o equivalent, amb dos perfils metàl·lics de 48mm cada 60cm i una placa tipus “A” estàndard de 12.5mm i una
placa tipus “H” hidròfuga de 12.5mm a un costat. Ample de cambra 20cm. Llana mineral e:50+50mm tipus Arena d’Isover o equivalent.
Envà de cartró guix tipus W112 de Knauf o equivalent, amb perfils metàl·lics de 70mm cada 60cm, dues plaques tipus "A" estàndard de 12.5mm a un costat i una
placa tipus “A” estàndard de 12.5mm i una placa tipus “H” hidròfuga de 12.5mm a l’altre costat. Llana mineral interior e:70mm. Gruix total de l’envà de 120mm.
Envà de cartró guix tipus W112 de Knauf o equivalent, amb perfils metàl·lics de 70mm cada 60cm i una placa tipus “A” estàndard de 12.5mm i una placa tipus
“H” hidròfuga de 12.5mm a cada costat. Llana mineral interior e:70mm. Gruix total de l’envà de 120mm.
Envà ceràmic de maó foradat de 14x29x7cm per tancament de forats existents.

Títol del projecte
Projecte bàsic i d'execució
Centre per a gent gran a Vilobí d'Onyar

Client
Ajuntament de Vilobí d'Onyar

Situació
Carrer d'Empordà 5
17185 Vilobí d'Onyar, Girona

Nom del plànol
Envans interiors

Escala
Data
A1|1:50 Maig
A3|1:100 2019

Capítol
DG 4

Número
4.01.1.1

R01
R02
R03

R04

Arquitectura
Albert Vitaller Santiró
Eulàlia Isern Meix

Pintat amb pintura a l’aigua. Una mà de fons i dues d’acabat. Color a definir per la DF.
Enrajolat amb rajola ceràmica de pasta blanca 20x60cm. Color a definir per la DF. Col•locat des de paviment fins a cel ras, a trencajunts.
Revestiment mural de vinil Vescom o equivalent acabat ratllat o amb dibuix a definir per la DF. Fixat amb adhesiu Vescom e:1mm,
B-S1-DO. Col·locat fins a cel ras. Es col·locarà sobre la paret prèviament raspallada i allisada de manera que no quedi cap tipus
d’irregularitat, col·locat sobre paret amb encolat.
Enguixat i pintat amb pintura a l’aigua. Una mà de fons i dues d’acabat. Color a definir per la DF.

Títol del projecte
Projecte bàsic i d'execució
Centre per a gent gran a Vilobí d'Onyar

Client
Ajuntament de Vilobí d'Onyar

Situació
Carrer d'Empordà 5
17185 Vilobí d'Onyar, Girona

Nom del plànol
Revestiments
interiors

Escala
Data
A1|1:50 Maig
A3|1:100 2019

Capítol
DG 4

Número
4.01.1.2

1,20

CATEGORIA FUSTERIES
Pi: Porta interior
Mi: Mampara interior
Fi: Finestra interior
Ai: Armari interior

0,90

TIPUS D'OBERTURA
P: Practicable
C: Corredissa manual
F: Fixa

2,10

2,10

0,80

2,12

2,10

0,90

2,10

0,90

MATERIAL MARC I FULLA
Fl: Fusta lacat
Fhl: Fusta hidròfug lacat
Fhp: Fusta hidròfug pintat
M: Metàl·lic
V: Vidre
FERRAMENTS
a: Maneta tesa model sena
acabat inox i clau tesa o
equivalent
b: Maneta en U acabat inox,
i passador encastat amb
possibilitat d’obertura des de
l’exterior.
c: Maneta en U acabat inox.

0,90

0,90

0,80

0,40

0,80

Pe.P80.F.a

0,90

Categoria fusteries

Ferraments

Tipus de'obertura
Pi.C90.Fhl.b

Pi.80+40.Fl.a

Pi.C90.Fl.c

Pi.P80.Fl.a

Mida

CODI

Pi.C90.Fhl.b

Pi.C90.Fhl.b

Pi.P80.Fl.a

Pi.C90.Fhl.b

Pi.P90.Fl.a
Pi.P90.Fl.a

Pi.C90.Fl.c

Pi.C90.Fhl.b

Pi.P90.Fl.a

Pi.P90.Fl.a

Pi.C90.Fl.c
Pi.P80+40.Fl.a

Pi.P90.Fl.a

Pi.P90.Fl.a

Pi.P80+40.Fl.a

Pi.P80.Fl.a

Pi.P90.Fl.a

Arquitectura
Albert Vitaller Santiró
Eulàlia Isern Meix

Pi.P90.Fl.a

Títol del projecte
Projecte bàsic i d'execució
Centre per a gent gran a Vilobí d'Onyar

DESCRIPCIÓ
Porta formada per una fulla corredissa de mides 2.10x0.9m de pas, 43cm de gruix amb bastiment
perimetral de fusta dura de 27x33mm, cantell acabat amb ABS llis, ànima d'aglomerat hidròfug
alleugerit. 2 cares de tauler MDF hidròfug de 8mm acabat pintat, color a definir per la DF. Inclou
serigrafia segons plànol detall. Bastiment de fusta interior, revestit amb panell de MDF hidròfug 11mm
pintat. Contramarc metàl·lic tipus Eclisse model Syntesis versió cartró guix o equivalent amb guia de
rail extraíble d'alumini 6060 norma uni 9006: 1 i carros de lliscament amb coixinets de boles revestits
amb niló 6,6 elastomèric durabilitat 100.000 cicles uni en 1527. El contramarc ha de ser fabricat per
perfils de xapa galvanitzada sk 0.9 mm de gruix, compost de 14 travessers horitzontals, muntants
verticals reforçats, travesser superior metàl·lic. Amb tapeta superior del mateix material. Tirador en
forma de U acabat inox, de la casa Tesa sèrie Mare 400mm o equivalent i pany amb clau acabat d’acer
inoxidable.
Porta formada per una fulla corredissa de mides 2.10x0.9m de pas, gruix de 43cm de gruix amb
bastiment perimetral de fusta dura de 27x33mm acabat pintat color a definir per la DF, ànima
d'aglomerat hidròfug alleugerit. 2 cares de tauler MDF hidròfug de 8mm acabat pintat, color a definir
per la DF. Inclou serigrafia segons plànol detall. Bastiment de fusta interior, revestit amb panell de
MDF hidròfug 11mm pintat. Contramarc metàl·lic tipus Eclisse model Syntesis versió cartró guix o
equivalent amb guia de rail extraíble d'alumini 6060 norma une 9006: 1 i carros de lliscament amb
coixinets de boles revestits amb niló 6,6 elastomèric durabilitat 100.000 cicles uni en 1527. El
contramarc ha de ser fabricat per perfils de xapa galvanitzada sk 0.9 mm de gruix, compost de 14
travessers horitzontals, muntants verticals reforçats, travesser superior metàl·lic. Amb tapeta superior
del mateix material. Tirador en forma de U acabat inox, de la casa Tesa sèrie Mare 400mm o
equivalent i passador encastat amb possibilitat d’obertura des de l’exterior de la casa Tesa model Serie
Mare condena redonda o equivalent.
Porta de fusta de dues fulles batents de 43mm de gruix. Marc de la fulla de 27x33mm, ànima
d’aglomerat alleugerit, dos cares de tauler MDF de 8mm lacat amb pintura per MDF color a definir per
la DF. Amb tapetes de MDF lacades amb pintura per MDF. Mida d’una fulla de 2,10x0,8m i l’altra de
2,10x0,4m. Amb maneta tesa model sena acabat inox i clau tesa o equivalent.
Porta de fusta d’una full batent de 43mm de gruix. Marc de la fulla de 27x33mm, ànima d’aglomerat
alleugerit, dos cares de tauler MDF de 8mm lacat amb pintura per MDF color a definir per la DF. Amb
tapetes de MDF lacades amb pintura per MDF. Mida de la fulla de 2,10x0,8m. Amb maneta tesa model
sena acabat inox i clau tesa o equivalent.
Porta de fusta d’una full batent de 43mm de gruix. Marc de la fulla de 27x33mm, ànima d’aglomerat
alleugerit, dos cares de tauler MDF de 8mm lacat amb pintura per MDF color a definir per la DF. Inclou
serigrafia segons plànol detall. Amb tapetes de MDF lacades amb pintura per MDF. Mida de la fulla de
2,10x0,9m. Amb maneta tesa model sena acabat inox i clau tesa o equivalent.

Client
Ajuntament de Vilobí d'Onyar

Situació
Carrer d'Empordà 5
17185 Vilobí d'Onyar, Girona

Nom del plànol
Fusteria interior

Escala
A1|1:25
A3|1:50

Material marc
i fulla

UNITATS
3

ALÇADA
2,10

AMPLADA
0,90

1

2,10

0,90

1

2,10

1,23

9

2,10

0,80

8

2,10

0,90

Data
Maig
2019

Capítol
DG 4

Número
4.01.2.1

0,16

1,60

0,16

0,10

0,80

1,85
0,93

0,10

CATEGORIA FUSTERIES
Pi: Porta interior
Mi: Mampara interior
Fi: Finestra interior
Ai: Armari interior

0,93

TIPUS D'OBERTURA
P: Practicable
C: Corredissa manual
F: Fixa

2,10

0,80

2,10

0,40
2,50

MATERIAL MARC I FULLA
Fl: Fusta lacat
Fhl: Fusta hidròfug lacat
Fhp: Fusta hidròfug pintat
M: Metàl·lic
V: Vidre

1,10

2,10

2,15

0,40

2,10

1,50
1,00

0,57

2,44

FERRAMENTS
a: Maneta tesa model sena
acabat inox i clau tesa o
equivalent
b: Maneta en U acabat inox,
i passador encastat amb
possibilitat d’obertura des de
l’exterior.
c: Maneta en U acabat inox.

Pe.P80.F.a
0,90

1,54

0,80

0,80

0,93

Categoria fusteries

0,93

Ferraments

Tipus de'obertura
Mida
Pi.P100+30.M

Pi.P90+154.V

Ai.P80+80.Fhp.c

Ai.P93+93.Fhp.c

Mi.C 90+90.Fm

CODI

Pi.P100+40.M

Pi.P90+154.V
Ai.P93+93.Fhp.c

Mi.C 90+90.Fm

Arquitectura
Albert Vitaller Santiró
Eulàlia Isern Meix

Ai.P80+80.Fhp.c

Títol del projecte
Projecte bàsic i d'execució
Centre per a gent gran a Vilobí d'Onyar

DESCRIPCIÓ
Porta de vidre d’una fulla batent amb tarja superior i mampara fixa de vidre compostes d'un vidre
templat de 10mm, porta de mides 2,10x0,9m i mampara de mides 2,10x1,54. Porta col·locada sense
marcs, d’obertura abatible sobre frontisses d’acer inoxidable i mampara col·locada sobre perfil en U
Pi.P90+154.V d’acer inoxidable a la part inferior i superior, siliconada a lateral. Tirador en forma de U acabat inox, de
la casa Tesa sèrie Mare 400mm o equivalent i pany amb clau acabat d’acer inoxidable. Inclou vinil de
color a definir per la DF fins a una alçada de 1.10m. Subjectat fins a forjat amb perfil superior 40x40x4
atirantat fins a sostre cada 1m màxim. Tancament cortiner interior de cartró-guix pintat.
Porta metàl·lica Talla-Focs pivotant galvanitzada més antifinger de dues fulles desiguals EI-60 C5 de
mesures 1000x2050mm. i 400x2050m model. Túria Premium d'Andreu o equivalent, amb certificat
d'homologació, 3 xapes d'acer de 1mm. acoblades entre si sense soldadures, farcit de material ignífug,
doble capa de llana de roca i placa de cartró-guix, full de gruix 75mm., cargols mètrics, 5 frontisses
amb marcatge CE de doble pala i regulació en alçada, amb marc tipus CS5 de 1,5 mm. de gruix,
Pi.P100+40.M
ajustat i preparat per la seva fixació a obra mitjançant urpes d'acer o per cargolar a bastiment de
base, ferradura embotida amb tancament a un punt amb marcatge CE, escut de placa quadrada d'acer
inoxidable model Tesa Seine. Amb barra antipànic model Touch de Tesa o equivalent i selector tipus
GS 5000 de la casa Geze o equivalent integrat a la porta. Mecanitzat per a obertura electrificada.
Inclou pany i clau per bloquejar l’entrada des de l’exterior.
Porta doble batent per a armari composta de tauler DM hidròfug de 19mm de gruix acabat pintat color
a definir per la DF. Col·locat sobre marc de fusta de 40x40. Amb frontisses d’acer inoxidable de la casa
Ai.P80+80.Fhp.c
Vidur tipus vidre-paret o equivalent, i tirador en forma de U acabat inox, de la casa Tesa sèrie Mare
400mm o equivalent. Amb tapeta lateral i superior del mateix material a les portes
Porta doble batent per a armari composta de tauler DM hidròfug de 19mm de gruix acabat pintat color
a definir per la DF. Col·locat sobre marc de fusta de 40x40. Amb frontisses d’acer inoxidable, i tirador
Ai.P93+93.Fhp.c
en forma de U acabat inox, de la casa Tesa sèrie Mare 400mm o equivalent. Amb tapeta lateral i
superior del mateix material a les portes.
Mi.C 90+90.Fm Paret maniobrable insonoritzada pmi anaunia model a430 aїllament acústic rw = 43 db o equivalent. la
paret està composta per elements independents entre si, penjats mitjançant carros de lliscament amb
coixinets a esfera de d min = 40 mm a una guia de sostre d'alumini anoditzat de 121 x 88 mm,. el
gruix total de la paret és de 106 mm. altura total 2.67 m. els panells de revestiment estan fets de
conglomerat classe e1 (baixa emissió de formaldeido) de 16 mm de gruix, ignífug classe 1, amb fresat
vertical en tota la seva longitud per contenir el perfil vertical de topall. acabat superficial de melamina,
color a definir per DF. inclòs estructura (biga) suportació a forjat.

Client
Ajuntament de Vilobí d'Onyar

Situació
Carrer d'Empordà 5
17185 Vilobí d'Onyar, Girona

Material marc
i fulla

Nom del plànol
Fusteria interior

Escala
A1|1:25
A3|1:50

UNITATS
1

ALÇADA

AMPLADA

1,40

1

2,10

1,36

2,50

2,44

2,10

1,60

1

2,10
1,60

1,85
2,10

1

1,60

2,10

2.67

0.90

2

Data
Maig
2019

Capítol
DG 4

Número
4.01.2.2

Pi.P80.Fl.a
Pi.P90.Fl.a

Pi.P80.Fl.a
Pi.P90.Fl.a

0.10

0.80
0.90

Pi.C90.Fl.c
Pi.C90.Fhl.b

Arquitectura
Albert Vitaller Santiró
Eulàlia Isern Meix

Pi.C90.Fl.c
Pi.C90.Fhl.b

Títol del projecte
Projecte bàsic i d'execució
Centre per a gent gran a Vilobí d'Onyar

Client
Ajuntament de Vilobí d'Onyar

Situació
Carrer d'Empordà 5
17185 Vilobí d'Onyar, Girona

Nom del plànol
Detalls fusteria
interior

Escala
A1|1:2,5
A3|1:5

Data
Maig
2019

Capítol
DG 4

Número
4.01.2.3

P01

P03

Paviment vinílic homogeni en rotlle de 200cm d’amplada tipus Aquarius d’Altro o equivalent e:2mm. Color a definir per la DF. Antilliscant classe 3, amb morter
de creació de pendents inclosa.
Paviment vinílic model Classic Plank Optimu Click color Roble montaña beige de la casa Pergo o equivalent. Col·locat amb adhesiu sobre base de morter
autonivellant i manta tipus livyn basic de la casa Pergo o equivalent de 1mm de gruix sobre capa autonivellant i manta tipus livyn basic de la casa Pergo o
equivalent de 1mm de gruix sobre capa autonivellant i manta tipus livyn basic de la casa Pergo o equivalent de 1mm de gruix. Classe d’ús 33.
Col·locació de paviment sobre el nou forjat. De format igual a l'existent de planta primera, terratzo i mides 30x30cm.

SO1

Sòcol de nucli de MDF hidròfug de superfície rexapada de color blanc d’alçada 8cm.

SO2

Sòcol de mitja canya

P02

Arquitectura
Albert Vitaller Santiró
Eulàlia Isern Meix

Títol del projecte
Projecte bàsic i d'execució
Centre per a gent gran a Vilobí d'Onyar

Client
Ajuntament de Vilobí d'Onyar

Situació
Carrer d'Empordà 5
17185 Vilobí d'Onyar, Girona

Nom del plànol
Paviment planta
baixa

Escala
Data
A1|1:50 Maig
A3|1:100 2019

Capítol
DG 4

Número
4.02.1.1

P01

P03

Paviment vinílic homogeni en rotlle de 200cm d’amplada tipus Aquarius d’Altro o equivalent e:2mm. Color a definir per la DF. Antilliscant classe 3, amb morter
de creació de pendents inclosa.
Paviment vinílic model Classic Plank Optimu Click color Roble montaña beige de la casa Pergo o equivalent. Col·locat amb adhesiu sobre base de morter
autonivellant i manta tipus livyn basic de la casa Pergo o equivalent de 1mm de gruix sobre capa autonivellant i manta tipus livyn basic de la casa Pergo o
equivalent de 1mm de gruix sobre capa autonivellant i manta tipus livyn basic de la casa Pergo o equivalent de 1mm de gruix. Classe d’ús 33.
Col·locació de paviment sobre el nou forjat. De format igual a l'existent de planta primera, terratzo i mides 30x30cm.

SO1

Sòcol de nucli de MDF hidròfug de superfície rexapada de color blanc d’alçada 8cm.

SO2

Sòcol de mitja canya

P02

Arquitectura
Albert Vitaller Santiró
Eulàlia Isern Meix

Títol del projecte
Projecte bàsic i d'execució
Centre per a gent gran a Vilobí d'Onyar

Client
Ajuntament de Vilobí d'Onyar

Situació
Carrer d'Empordà 5
17185 Vilobí d'Onyar, Girona

Nom del plànol
Paviment planta
primera

Escala
Data
A1|1:50 Maig
A3|1:100 2019

Capítol
DG 4

Número
4.02.1.2

iR

H= 2,30

H= 2,30
iR

H= 2,67

H= 2,30
H= 2,30

H= 2,67

H= 2,67

H= 2,67
H= 2,67
H= 2,50
H= 2,40

H= 2,50

H= 2,30

H= 2,67

H= 2,50

iR

H= 2,67

H= 2,67
H= 2,67

H= 2,67

H= 2,67

CR01

CR02

CR03
CR04
CR05
E07
iR

Arquitectura
Albert Vitaller Santiró
Eulàlia Isern Meix

Cel ras continu tipus D11 de Knauff o equivalent format per una placa de cartró guix tipus Knauff standard o equivalent, e:12,5mm, cargolada a una
estructura metàl·lica d’acer galvanitzat de perfils primaris 60/27/0,6mm separades cada 90cm i perfils secundaris fixats perpendicularment als primaris
mitjançant cavallets i col·locades amb una modulació màxima de 50cm e/e. Acabat pintat amb pintura a l'aigua una capa de fons i dues d’acabat.
Cel ras registrable de la casa Movinord o equivalent format per plaques metàl·liques de 30 cm x 120 de llarg. Instal·lat sobre perfilaria de cantell recte de
24 cm de base amb subjeccions autonivellables amb barres de rosca. Acabat microperforat tipus 24/600 post pintat amb una aplicació electrostàtica de
pintura en pols de poliestirè polimeritzat.
Pintat de color a definir per la DF. Inclou reparacions puntuals de l'enguixat on ha calgut enderrocar envans existents
Cel ras registrable de plaques de fibres minerals de e:19mm (aprox 5,7kg/m²). Dimensions de la placa 60x60 col·locada sobre perfilaria vista. Color a
definir per la DF.
Cel ras registrable i acústic tipus Danoline Contur de la casa Knauf o equivalent de plaques de mides 60x60mm e:12,5mm amb perforacions tipus Micro M1.
Banda perimetral de placa tallada sense perforacions. Col·locat amb perfilaria penjada a sostre de perfils primaris i secundaris.
Envà ceràmic de maó foradat de 14x29x7cm per tancament de forats existents.

Inici de replanteig

Títol del projecte
Projecte bàsic i d'execució
Centre per a gent gran a Vilobí d'Onyar

Client
Ajuntament de Vilobí d'Onyar

Situació
Carrer d'Empordà 5
17185 Vilobí d'Onyar, Girona

Nom del plànol
Sostres interiors

Escala
Data
A1|1:50 Maig
A3|1:100 2019

Capítol
DG 4

Número
4.02.1.3

D-CR04

D-CR03

D-CR04

D-CR03

D-CR01

D-CR01

D-CR02

CR02

CR01

D-CR02

D-CR05

D-CR06

R01

CR01

D-CR01

D-CR06

CR01

R01

R01

CR03

CR01
CR02

R01

CR03
D-CR01
D-CR02
D-CR03
D-CR04
D-CR05

D-E06
D-E05
D-E04
D-E03

D-E01

D-E02

D-E02

D-E01

E06

E01

D-CR06
D-E01
D-E02

Detall 01

Detall 02

Trobada de cel ras continu de cartró guix i sostre registrable
de plaques metàl·liques de 30x120cm amb envà de cartró
guix i revestiment vertical de pintat.

Trobada de cel ras continu de cartró guix i sostre registrable
acústic amb envà de cartró guix i revestiment vertical pintat.

D-E03
D-E04
D-E05
D-E06
D-P01
D-P02
E01
E06
P01
P02
R01
R02
R04
S01
S02

CEL RAS CONTINU DE CARTRÓ-GUIX
CEL RAS REGISTRABLE DE PLÀQUES METÀLI·LIQUES DE
30X120
CEL RAS ACÚSTIC REGISTRABLE
PERFIL PRIMARI
PERFIL SECUNDARI
VARETA AUTOROSCANT
PERFIL METÀL·LIC VIST T24 D'ACER GALVANITZAT BLANC
PERFIL D'ALUMINI EMPOTRABLE EN "U" DE 15X10MM PER A
TIRA LED
PINTAT
DUES PLAQUES TIPUS "A" ESTANDARD
UNA PLACA TIPUS "A" ESTANDART I UNA PLACA TIPUS "H"
HIDRÓFUGA
PERFIL METÀL·LIC "N" DE 48MM CADA 60CM
PERFIL METÀL·LIC "N" DE 70MM CADA 60CM
LLANA MINERAL DE 40MM
LLANA MINERAL DE 70MM
CAPA AUTONIVELLANT
CAPA AUTONIVELLANT IMORTER DE PENDENTS
ENVÀ DE CARTRÓ GUIX TIPUS W122. DE GRUIX TOTAL 98MM
ENVÀ TIPUS 06 CARTRÓ GUIX W112. DE GRUIX TOTAL
120MM
PAVIMENT VINILIC HOMOGENI EN ROTLLE
PAVIMENT VINILIC HOMOGENI EN PLAQUES
PINTAT AMB PINTURA PLÀSTICA
ENRAJOLAT AMB RAJOLA CERÀMICA DE MIDES 20X60CM
ENRAJOLAT I PINTAT AMB PINTURA PLÀSTICA
SÒCOL DE NUCLI DE MDF HIDRÒFUG
SÒCOL DE MITJA CANYA

R04

R01
R02
E06
D-E04

Mur
existent

D-E01
D-E02

D-P01

P02

P02

0,08

0,08

E06

D-P01
S01

D-P02

P01

S02

Detall 03

Detall 04

Trobada entre el mur existent amb acabat enguixat i
pintat i paviment vinílic amb sòcol de MDF hidròfug.

Trobada entre envà amb acabat de pintura i paviment
vinílic amb sòcol de mdf hidròfug a un costat i enrajolat
amb rajola ceràmica i sòcol de mitja canya per l’altre

Arquitectura
Albert Vitaller Santiró
Eulàlia Isern Meix

Títol del projecte
Projecte bàsic i d'execució
Centre per a gent gran a Vilobí d'Onyar

Client
Ajuntament de Vilobí d'Onyar

Situació
Carrer d'Empordà 5
17185 Vilobí d'Onyar, Girona

Nom del plànol
Detalls sostres
interiors i paviment

Escala
A1|
A3|

Data
Maig
2019

Capítol
DG 4

Número
4.02.1.4

LLEGENDA D'INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ CONDUCTES

150ø

FANCOIL TERRA (FC).
FANCOIL SOSTRE (FC).
AGULLA HIDRÀULICA.
100ø

160ø

UE01

UNITAT EXTERIOR (UE).

CA01

100ø

150ø

FC02

CALDERA (CA).
TERMOSTAT.
REIXA D'IMPULSIÓ.

300x200

REIXA DE RETORN.

300x200
FC02

CONDUCTE D'EXTRACCIÓ CAMPANA .
CONDUCTE D'EXTRACCIÓ BANYS I VESTUARI.
CONDUCTE D'EXTRACCIÓ RECTANGULAR.

100ø

CONDUCTE DE RETORN RECTANGULAR.
BOQUES D'EXTRACCIÓ.

FC01

FC02
300x200

FC01

OBSERVACIONS:
PLÀNOLS VÀLIDS UNICAMENT A EFECTES D'INSTAL.LACIONS DE
CLIMATITZACIÓ.
TOTS ELS ELEMENTS D'INSTAL.LACIONS S'HAURAN DE
REPLANTEJAR A OBRA ABANS DE LA SEVA EXECUCIÓ.
LES MARQUES I MODELS ESPECIFICATS A LES LLEGENDES
PODRAN SER CANVIADES PER D'ALTRES DE LES MATEIXES
CARACTERÍSTIQUES I QUALITAT.

300x200

FC02

FC01

FC01

FC01

APORTACIÓ D'AIRE
PER FAÇANA

Arquitectura
Albert Vitaller Santiró
Eulàlia Isern Meix

Títol del projecte
Projecte Executiu
Centre per a gent gran a Vilobí d'Onyar

FC01

FC01

APORTACIÓ D'AIRE
PER FAÇANA

Client
Ajuntament de Vilobí d'Onyar

Situació
Carrer d'Empordà 5
17185 Vilobí d'Onyar, Girona

Nom del plànol
Escala
Data
Capítol
INSTAL·LACIÓ CLIMA. AIRE A1|1/200 17/04/2019 DG.05
A3|1/100

Número
01

LLEGENDA D'INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ CANONADES
FANCOIL TERRA (FC).
FANCOIL SOSTRE (FC).
AGULLA HIDRÀULICA.
UNITAT EXTERIOR (UE).

UE01

CALDERA (CA).

CA01
ø42 mm

FC02

ø42 mm
ø28 mm

TERMOSTAT.

ø32 mm
ø32 mm

CANONADA IMPULSIÓ AIGUA REFRIGERANT.
CANONADA RETORN AIGUA REFRIGERANT.
CALEFACCIÓ IMPULSIÓ.

FC02

CALEFACCIÓ RETORN.

ø40 mm
ø40 mm
ø40 mm

ø40 mm

CANONADA GAS.

ø40 mm ø40 mm

ø40 mm ø40 mm

FC01

ø32 mm
ø32 mm
ø40 mm
ø40 mm

FC02

FC01
ø32 mm ø32 mm

ø32 mm
ø32 mm
FC02

OBSERVACIONS:
PLÀNOLS VÀLIDS UNICAMENT A EFECTES D'INSTAL.LACIONS DE
CLIMATITZACIÓ.
TOTS ELS ELEMENTS D'INSTAL.LACIONS S'HAURAN DE
REPLANTEJAR A OBRA ABANS DE LA SEVA EXECUCIÓ.
LES MARQUES I MODELS ESPECIFICATS A LES LLEGENDES
PODRAN SER CANVIADES PER D'ALTRES DE LES MATEIXES
CARACTERÍSTIQUES I QUALITAT.

ø32 mm
ø32 mm
ø40 mm
ø40 mm
ø40 mm
ø40 mm

ø32 mm
ø32 mm
FC01

ø32 mm
ø32 mm

ø32 mm
ø32 mm
FC01

ø32 mm

ø32 mm

ø32 mm

FC01

ø32 mm

FC01

FC01

Arquitectura
Albert Vitaller Santiró
Eulàlia Isern Meix

Títol del projecte
Projecte Executiu
Centre per a gent gran a Vilobí d'Onyar

Client
Ajuntament de Vilobí d'Onyar

Situació
Carrer d'Empordà 5
17185 Vilobí d'Onyar, Girona

Nom del plànol
INSTAL·LACIÓ CLIMA.
AIGUA

Escala
Data
Capítol
A1|1/200 17/04/2019 DG.05
A3|1/100

Número
02

LLEGENDA D'INSTAL·LACIONS D'ELECTRICITAT - ENLLUMENAT

L04.2
L04.2

L04.1

INTERRUPTOR BIPOLAR 16A
LXX.YY : XX = Circuit , YY = Encesa.

E01

INTERRUPTOR CONMUTADOR 16A
LXX.YY : XX = Circuit , YY = Encesa.

L04.2
L04.1

L05.3

L05.3

L02.1
L02.2

E01

E01

L02.4

L02.2

L01.3
L05.3

L04.1

E01

L04.1 E01
L02.3

L01.2

E01
L05.3

L01.2
E01

L02.4

L01.2

L01.2

E01

L04.3

BOTONERA.

L04.3

QUADRE ELÈCTRIC.

L04.3
L03.4

E01

L01.5 L02.1

E01

L02.5

L02.5

L01.5

L01.5

L01.1
L01.5

L03.4
L03.4 L03.4

L01.2
E01

L05.2

L05.2

L05.2

L01.5

L05.2

L01.5

E01 L03.1
L03.1

LLUMINÀRIA TIPUS APLIC PER A EXTERIOR.
LLUMINÀRIA ADOSSADES.

LLUMINÀRIA DE 60x60 mm.

L03.2

LLUMINÀRIA TIPUS LED.
L01.5

L03.3

L03.3

L03.1

L01.1

L01.1
L05.1

L03.2
L03.1

E01

L03.1

L03.2

L03.1
L03.2

L03.3

L03.3

E01
E01

L05.1
L05.1

230 mm.

LLUMINÀRIA TIPUS APLIC PER A EXTERIOR

E01

L05.1

88 mm.

LLUMINÀRIA TIPUS DOWNLIGHT

E01
E01

E01

LLUMINÀRIA TIPUS DOWNLIGHT

LLUMINÀRIA TIPUS APLIC PER A LAVABO.

L03.4

E01

L02.3

L01.2
L01.5

L02.5

L02.4

L02.1

L05.3

DETECTOR CREPUSCULAR
LXX.YY : XX = Circuit , YY = Encesa.

L02.5

L02.5

L02.3
L01.4

INTERRUPTOR PER DETECCIÓ DE PRESENCIA
AMB TECNOLOGIA PIR DE 360º DE COBERTURA..
LXX.YY : XX = CIRCUIT , YY = ENCESA.

L04.2

L05.1

L03.1

L03.1

E01

L03.2

L03.2

L03.3

L03.3

OBSERVACIONS:
PLÀNOLS VÀLIDS UNICAMENT A EFECTES D'INSTAL.LACIONS
D'ELECTRICITAT.
TOTS ELS ELEMENTS D'INSTAL.LACIONS S'HAURAN DE
REPLANTEJAR A OBRA ABANS DE LA SEVA EXECUCIÓ.
LES MARQUES I MODELS ESPECIFICATS A LES LLEGENDES
PODRAN SER CANVIADES PER D'ALTRES DE LES MATEIXES
CARACTERÍSTIQUES I QUALITAT.
ELS MECANISMES ES COL.LOCARAN A UNA ALÇADA MÍNIMA DE
1,40 m RESPECTE EL PAVIMENT. EL CABLEJAT SERÀ SOTA TUB
FINS AL PUNT DE CONSUM.
LES SAFATES METÀL.LIQUES PER A DISTRIBUCIÓ DE LÍNIES
ELÈCTRIQUES ES CONNECTARAN A LA XARXA DE TERRA.

L06.2

Arquitectura
Albert Vitaller Santiró
Eulàlia Isern Meix

Títol del projecte
Projecte Executiu
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Client
Ajuntament de Vilobí d'Onyar

Situació
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Nom del plànol
Escala
Data
Capítol
A1|1/200 17/04/2019 DG.05
INSTAL·LACIÓ.
ELECTRICITAT ENLLUMENAT A3|1/100

Número
03

LLEGENDA D'INSTAL·LACIONS D'ELECTRICITAT - FORÇA
PRESA TIPUS 'SHUCKO' 2P+T 16A
NXX : XX = Circuit.
PRESA TIPUS 'SHUCKO' 2P+T 16A PER
IL.LUMINACIÓ (LAMPARA DE PEU)
CL02

N03

N02

N03

N02

N03

PRESA TIPUS 'SHUCKO' 2P+T 25A.
NXX : XX = Circuit.
PUNT DE TREBALL SIMPLE FORMAT PER 1
PRESA RJ45 UTP CAT6 I 1 PRESA TIPUS
SCHUKO DE SAI. SXX : XX = Circuit SAI.

N04

N04

QG
N02

NXX : XX = Circuit.

N04

CL01

PUNT DE TREBALL DOBLE FORMAT PER 2
PRESES RJ45 UTP CAT6, 2 PRESES TIPUS
SCHUKO I 2 PRESES TIPUS SCHUKO DE SAI. NXX
: XX = Circuit. SXX: XX = Circuit SAI.

N04
N04
N04 N04 N04 N04
N03

N02

N02

QUADRE ELÈCTRIC.

N03

CL01

N02
N03

N02

N04
N04

CL02
CL01
N03

CL02

N02

CL01

PRESA PER A RECEPTOR.

N05

N05

N05

N01

OBSERVACIONS:
PLÀNOLS VÀLIDS UNICAMENT A EFECTES D'INSTAL.LACIONS
D'ELECTRICITAT.
TOTS ELS ELEMENTS D'INSTAL.LACIONS S'HAURAN DE
REPLANTEJAR A OBRA ABANS DE LA SEVA EXECUCIÓ.
LES MARQUES I MODELS ESPECIFICATS A LES LLEGENDES
PODRAN SER CANVIADES PER D'ALTRES DE LES MATEIXES
CARACTERÍSTIQUES I QUALITAT.
ELS MECANISMES ES COL.LOCARAN A UNA ALÇADA MÍNIMA DE
1,40 m RESPECTE EL PAVIMENT. EL CABLEJAT SERÀ SOTA TUB
FINS AL PUNT DE CONSUM.
LES SAFATES METÀL.LIQUES PER A DISTRIBUCIÓ DE LÍNIES
ELÈCTRIQUES ES CONNECTARAN A LA XARXA DE TERRA.

N05
N05

N01

CL02
N01

N01

N01

CL02

N05

CL02

N05

CL02

CL02

N05

PREVISIÓ ALIMENTACIÓ PER RÒTUL

Arquitectura
Albert Vitaller Santiró
Eulàlia Isern Meix

Títol del projecte
Projecte Executiu
Centre per a gent gran a Vilobí d'Onyar

Client
Ajuntament de Vilobí d'Onyar

Situació
Carrer d'Empordà 5
17185 Vilobí d'Onyar, Girona

Nom del plànol
INSTAL·LACIÓ
ELECTRICITAT. FORÇA

Escala
Data
Capítol
A1|1/200 17/04/2019 DG.05
A3|1/100

Número
04

LLEGENDA D'INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA
XX
PEX ø25 mm
PEX ø25 mm
PP ø20 mm
PP ø25 mm
PP ø25 mm

CANONADA AIGUA FREDA SANITÀRIA.

XX

CANONADA AIGUA CALENTA SANITÀRIA.

XX

CANONADA RETORN ACS.
VÀLVULA DE TALL.
CALDERA.
ESPESSORS MÍNIMS D'AÏLLAMENT DE TUBERIES
(INTERIOR EDIFICI, FLUID CALENT)

PEX ø25 mm

PEX ø20 mm

PEX ø20 mm
PEX ø20 mm
PEX ø20 mm

D.ext (mm) Tª MÀXIMA DEL FLUID (ºC)

PEX ø25 mm
PP ø20 mm
PP ø40 mm
PP ø40 mm

PEX ø20 mm
PP ø40 mm

PP ø40 mm

PP ø40 mm

PP ø40 mm

PEX ø25 mm

40...60

>60...100

25mm

25mm

30mm

35< <60

30mm

30mm

40mm

60< <90

<35

30mm

30mm

40mm

90< <140 30mm

40mm

50mm

140<

40mm

50mm

PP ø20 mm

PP ø20 mm

PP ø40 mm

D.ext (mm)

PEX ø20 mm

A CONNECTAR AMB
XARXA EXISTENT

PP ø20 mm

<35

PEX ø20 mm
PP ø20 mm PP ø20 mm
PEX ø25 mm
PEX ø25 mm

PUNT DE CONSUM
PER A REG

Arquitectura
Albert Vitaller Santiró
Eulàlia Isern Meix

Títol del projecte
Projecte Executiu
Centre per a gent gran a Vilobí d'Onyar

Client
Ajuntament de Vilobí d'Onyar

35mm

ESPESSORS MÍNIMS D'AÏLLAMENT DE TUBERIES
(INTERIOR EDIFICI, FLUID FRED)

PEX ø25 mm
PP ø20 mm
PP ø25 mm
PP ø25 mm

Situació
Carrer d'Empordà 5
17185 Vilobí d'Onyar, Girona

>100...180

Tª MÀXIMA DEL FLUID (ºC)
> -10...0

> 0...10

> 10

30mm

20mm

20mm

35< <60

40mm

30mm

20mm

60< <90

40mm

30mm

30mm

90< <140

50mm

40mm

30mm

140<

50mm

40mm

30mm

OBSERVACIONS:
PLÀNOLS VÀLIDS UNICAMENT A EFECTES D'INSTAL.LACIONS DE
FONTANERIA.
TOTS ELS ELEMENTS D'INSTAL.LACIONS S'HAURAN DE
REPLANTEJAR A OBRA ABANS DE LA SEVA EXECUCIÓ.
LES MARQUES I MODELS ESPECIFICATS A LES LLEGENDES
PODRAN SER CANVIADES PER D'ALTRES DE LES MATEIXES
CARACTERÍSTIQUES I QUALITAT.
TOTES LES CANONADES SERAN DE POLIPROPILÈ.
LES AIXETES DISPOSARAN D'AIREJADORS I LES CISTERNES
DELS INODORS SERAN DE DOBLE DESCÀRREGA.
LA SEPARACIÓ ENTRE EL CIRCUIT D'AFS I D'ACS SERÀ COM A
MÍNIM DE 4 cm. SI DISCORREN EN EL MATEIX PLÀ VERTICAL,
L'AFS ANIRÀ PER SOTA DE L'ACS.
ELS CIRCUITS D'AIGUA ES SEPARAN COM A MÍNIM 30 cm EN
PARAL.LEL DE CIRCUITS ELÈCTRICS I DE TELECOMUNICACIONS.
ELS CIRCUITS D'AIGUA ES SEPARARAN ALMENYS 3 cm
RESPECTE LES CONDUCCIONS DE GAS.

Nom del plànol
Escala
Data
Capítol
INSTAL·LACIÓ FONTANERIA A1|1/200 17/04/2019 DG.05
A3|1/100

Número
05

LLEGENDA D'INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS
VIDEOPORTER EXTERIOR.
ALARMA INFERMERA.
TIRADOR ALARMA BANYS.
PRESA TV.

OBSERVACIONS:
PLÀNOLS VÀLIDS ÚNICAMENT A EFECTES D'INSTAL·LACIONS
DE TELECOMUNICACIONS.
TOTS ELS ELEMENTS D'INSTAL·LACIONS S'HAURAN DE
REPLANTEJAR A OBRA ABANS DE LA SEVA EXECUCIÓ.
LES MARQUES I MODELS ESPECIFICATS A LES LLEGENDES
PODRAN SER CANVIADES PER ALTRES DE LES MATEIXES
CARACTERÍSTIQUES I DE QUALITAT IGUAL O SUPERIOR
SEMPRE QUE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA I LA PROPIETAT HO
APROVIN.

Arquitectura
Albert Vitaller Santiró
Eulàlia Isern Meix

Títol del projecte
Projecte Executiu
Centre per a gent gran a Vilobí d'Onyar

Client
Ajuntament de Vilobí d'Onyar

Situació
Carrer d'Empordà 5
17185 Vilobí d'Onyar, Girona

Nom del plànol
INSTAL·LACIÓ ICT

Escala
Data
Capítol
A1|1/200 17/04/2019 DG.05
A3|1/100

Número
06

LLEGENDA D'INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
EXTINTOR DE POLS POLIVALENT ABC DE 6 KG.
AMB EFICÀCIA 21A-113BC.
MARCA MEGAR O SIMILAR. INCLÒS PICTOGRAMA
DE SENYALITZACIÓ.
EXTINTOR DE CO2 DE 5 KG AMB EFICÀCIA 89B.
MARCA MEGAR O SIMILAR. INCLÒS PICTOGRAMA
DE SENYALITZACIÓ.
DETECTOR ÒPTIC.
ELS COLORS DEL RÈTOL HAURAN DE SER:
FONS: VERD.
LLETRES O TRAZOS: BLANC.
DIMENSIONS DEL RÈTOL DE SORTIDA D'EMERGÈNCIA (AN x ALT
mm) EN FUNCIÓ DE LA DISTÀNCIA MÀXIMA D'OBSERVACIÓ D (m):
SI D <10: 224x224mm
SI 10 <D <20: 447x447 mm
SI 20 <D <30: 670x670 mm
DIMENSIONS DEL RÈTOL DE TRAMS DE RECORREGUT
D'EVACUACIÓ (AN x ALT mm) EN FUNCIÓ DE LA DISTÀNCIA
MÀXIMA D'OBSERVACIÓ D (m):
SI D <10: 448x224mm
SI 10 <D <20: 894x447 mm
SI 20 <D <30: 1340x670 mm
L'ALÇADA DE LA CANTONADA INFERIOR DEL RÈTOL ESTARÀ,
PREFERENTMENT, COMPRESA ENTRE 2 m i 2,50 m. EN CAP CAS
SE SITUARÀ A MENYS DE 0,30 m DEL SOSTRE DEL LOCAL EN
QUE INSTAL·LEN.
LA UBICACIÓ DELS DETECTORS DE CO SERÀ A PARET A UNA
ALTURA MENOR A 1,8m DEL TERRA.

OBSERVACIONS:
PLÀNOLS VÀLIDS UNICAMENT A EFECTES D'INSTAL.LACIONS DE
PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS.
TOTS ELS ELEMENTS D'INSTAL.LACIONS S'HAURAN DE
REPLANTEJAR A OBRA ABANS DE LA SEVA EXECUCIÓ.
LES MARQUES I MODELS ESPECIFICATS A LES LLEGENDES
PODRAN SER CANVIADES PER D'ALTRES DE LES MATEIXES
CARACTERÍSTIQUES I QUALITAT.

Arquitectura
Albert Vitaller Santiró
Eulàlia Isern Meix

Títol del projecte
Projecte Executiu
Centre per a gent gran a Vilobí d'Onyar

Client
Ajuntament de Vilobí d'Onyar

Situació
Carrer d'Empordà 5
17185 Vilobí d'Onyar, Girona

Nom del plànol
INSTAL·LACIÓ PCI

Escala
Data
Capítol
A1|1/200 17/04/2019 DG.05
A3|1/100

Número
07

LLEGENDA D'INSTAL·LACINOS D'EVACUACIÓ
o

o

9p
11.71 m

o

0p
o

0p
o

3p
o

0p
o

RECORREGUT D'EVACUACIÓ DE "X" m FINS A LA
SORTIDA MÉS PROPERA.

o

1p

p
1/m m

SORTIDA DE PLANTA
X: PERSONES A EVACUAR
Y: PERSONES A EVACUAR AMB HIPÒTESIS
DE BLOQUEIG
ÀREA.
m: SUPERFÍCIE ÚTIL m2
p/m: Densitat ocupació
p: Ocupació
PICTOGRAMA DE SENYALITZACIÓ DE SORTIDES
D'EMERGÈNCIA.

0p
o

50 p

o

39 p

PICTOGRAMA DE SENYALITZACIÓ DE TRAMS DE
RECORREGUT D'EVACUACIÓ QUE CONDUEIXEN A
SORTIDES D'EMERGENCIA.

1p

OBSERVACIONS:
PLÀNOLS VÀLIDS UNICAMENT A EFECTES D'INSTAL.LACIONS
D'EVACUACIÓ.
TOTS ELS ELEMENTS D'INSTAL.LACIONS S'HAURAN DE
REPLANTEJAR A OBRA ABANS DE LA SEVA EXECUCIÓ.
LES MARQUES I MODELS ESPECIFICATS A LES LLEGENDES
PODRAN SER CANVIADES PER D'ALTRES DE LES MATEIXES
CARACTERÍSTIQUES I QUALITAT.

27 p

o

o

OOO m

3p

1/10 2

2p

0p

NOMBRE DE PERSONES AGREGAT QUE PREVIST
PER AL RECORREGUT D'EVACUACIÓ.

X
Y

13.52

ORIGEN D'EVACUACIÓ.

OOO p

1/10 1

1/10 2

1/10 2

O

7.48

14.70

17.2

1p
25.00 m

0p

27.27
1/10 3
9p

22.71
23.80

1/10 3

1/10 2

15.16
1/10 2
63
63

o

2p
7.07 m

Arquitectura
Albert Vitaller Santiró
Eulàlia Isern Meix

8p

Títol del projecte
Projecte Executiu
Centre per a gent gran a Vilobí d'Onyar

o

o

o
4p

Client
Ajuntament de Vilobí d'Onyar

5p

Situació
Carrer d'Empordà 5
17185 Vilobí d'Onyar, Girona

o

24 p
25.00 m

Nom del plànol
INSTAL·LACIÓ EVACUACIÓ

Escala
Data
Capítol
A1|1/200 17/04/2019 DG.05
A3|1/100

Número
08

LLEGENDA D'INSTAL·LACIONS DE SECTORITZACIÓ
GRAU DE RESISTÈNCIA AL FOC D'ELEMENT SECTORITZAT

REI
Sector
S(m²):
Estruc:
Sector:

d≥0.5m

xxx
xxx
R-EI--

CARACTERÍSTIQUES DEL SECTOR
D'INCENDI
LÍNIA DE DELIMITACIÓ D'EXTENSIÓ DE SECTOR

REI60

LÍNIA DE DELIMITACIÓ DE TANCAMENT EI
DE SECTOR

REI120

OBSERVACIONS:
PLÀNOLS VÀLIDS ÚNICAMENT A EFECTES D'INSTAL·LACIONS
DE PCI, EVACUACIÓ I SECTORITZACIÓ.
TOTS ELS ELEMENTS D'INSTAL·LACIONS S'HAURAN DE
REPLANTEJAR A OBRA ABANS DE LA SEVA EXECUCIÓ.

EI45

Zones
Comuns
82
Estruc: R120

Sector:
S(m2):

EI60

EI120

S(m2):
Estruc:

Centre
de Dia
168
R120

Sector:

EI120

Sector:

REI120

Sector:

d≥0.5m

Arquitectura
Albert Vitaller Santiró
Eulàlia Isern Meix

Títol del projecte
Projecte Executiu
Centre per a gent gran a Vilobí d'Onyar

Client
Ajuntament de Vilobí d'Onyar

Situació
Carrer d'Empordà 5
17185 Vilobí d'Onyar, Girona

Nom del plànol
INSTAL·LACIÓ
SECTORITZACIÓ

Escala
Data
Capítol
A1|1/200 17/04/2019 DG.05
A3|1/100

Número
09

LLEGENDA D'INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT
PVC ø50 mm

XX

TUB DE PVC DE DIÀMETRE xx mm PER A AIGÜES
RESIDUALS ENTERRAT.

XX

TUB DE PVC DE DIÀMETRE xx mm PER ALS CONDESATS
DE LES MÀQUINES DE CLIMATITZACIÓ.

PVC ø40 mm
UE01

PVC ø32 mm

CALDERA.

FC02

CA01

EVACUACIÓ (ÚS PRIVAT, CTE).
DIÀMETRES MÍNIMS DE CONNEXIÓ (mm)

PVC ø40 mm

PVC ø40 mm
PVC ø40 mm
PVC ø32 mm
PVC ø50 mm
FC02
PVC ø110 mm
PVC ø40 mm
FC01

PVC ø110 mm

PVC ø110 mm
FC01
PVC ø160 mm

PVC ø50 mm

FC02

PVC ø40 mm
PVC ø32 mm
FC02

PVC ø110 mm

PVC ø32 mm

PVC ø40 mm

PVC ø32 mm
PVC ø32 mm

FC01

FC01

Arquitectura
Albert Vitaller Santiró
Eulàlia Isern Meix

Títol del projecte
Projecte Executiu
Centre per a gent gran a Vilobí d'Onyar

Client
Ajuntament de Vilobí d'Onyar

Situació
Carrer d'Empordà 5
17185 Vilobí d'Onyar, Girona

INODOR

32

BIDET

40

BANYERA

40

DUTXA

40

AIGÜERA

40

SAFAREIG

40

RENTAPLATS

40

RENTADORA

40

BONERA SIFÒNICA

FC01

PVC ø160 mm

FC01

LAVABO, RENTAMANS

OBSERVACIONS:
PLÀNOLS VÀLIDS UNICAMENT A EFECTES D'INSTAL.LACIONS
D'EVACUACIÓ I SANEJAMENT.
TOTS ELS ELEMENTS D'INSTAL.LACIONS S'HAURAN DE
REPLANTEJAR A OBRA ABANS DE LA SEVA EXECUCIÓ.
LES MARQUES I MODELS ESPECIFICATS A LES LLEGENDES
PODRAN SER CANVIADES PER D'ALTRES DE LES MATEIXES
CARACTERÍSTIQUES I QUALITAT.
TOTS ELS TUBS SERAN DE PVC.
TOTES LES DERIVACIONS TINDRAN UN PENDENT
.
MÍNIM DEL 2%
TOTS ELS COL.LECTORS PENJATS TINDRAN UN PENDENT MÍNIM
DEL 1%.
TOTS ELS COL.LECTORS SOTERRATS TINDRAN UN PENDENT
MÍNIM DEL 2%.

CONNECTAR AMB
XARXA EXISTENT

FC01

32
110

CONNECTAR AMB
XARXA EXISTENT

Nom del plànol
Escala
Data
Capítol
INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT A1|1/200 17/04/2019 DG.05
A3|1/100

Número
10

3,22

0,20
0,60

1,66

1,50

Eq.02

Eq.01

Eq.03

Eq.01
Eq.01

Eq.02

Eq.03
Eq.02

Eq.03

Arquitectura
Albert Vitaller Santiró
Eulàlia Isern Meix

0,90

0,02

0,22 0,20
0,60

0,66

0,90

0,02

0,60

0,66

0,90

0,20

0,60
0,22 0,20

0,20

0,60

Títol del projecte
Projecte bàsic i d'execució
Centre per a gent gran a Vilobí d'Onyar

Client
Ajuntament de Vilobí d'Onyar

Taulell lineal d’acer inoxidable, damunt de tauler de DM hidròfug de 19mm de gruix amb les piques
del mateix material encastades i sòcol de 20 cm d’alçada tot soldat sense juntes. Collat a envà
amb L metàl·liques cada 1m mínim de tubs de secció 40x30mm rigiditzades amb una diagonal.
Inclou tapetes de PVC per tubs. Inclou enrajolat de la paret des del sòcol de la pica fins a fals
sostre de rajola ceràmica de pasta blanca 20x60cm. Color a definir per la DF.
– Taulell lineal d’acer inoxidable, damunt de tauler de DM hidròfug de 19mm de gruix amb sòcol de
20 cm d’alçada soldat sense juntes. Collat a envà amb L metàl·liques cada 1m mínim de tubs de
secció 40x30mm de llargada horitzontal 400mm i vertical 300mm rigiditzades amb una diagonal.
Inclou tapetes de PVC per tubs. Allargada de 1.66m .Inclou enrajolat de la paret des del sòcol de
la pica fins a fals sostre de rajola ceràmica de pasta blanca 20x60cm. Color a definir per la DF.
Taulell lineal d’acer inoxidable, damunt de tauler de DM hidròfug de 19mm de gruix amb sòcol de
20 cm d’alçada soldat sense juntes. Collat a envà amb L metàl·liques cada 1m mínim de tubs de
secció 40x30mm de llargada horitzontal 400mm i vertical 300mm rigiditzades amb una diagonal.
Allargada de 1.50m. Inclou tapetes de PVC per tubs. Inclou enrajolat de la paret des del sòcol de
la pica fins a fals sostre de rajola ceràmica de pasta blanca 20x60cm. Color a definir per la DF.

Situació
Carrer d'Empordà 5
17185 Vilobí d'Onyar, Girona

Nom del plànol
Equipament pica

Escala
A1|1:25
A3|1:50

Data
Maig
2019

Capítol
DG 6

Número
6.01

0,05

0,60

0,60

0,02
0,50
0,60

0,02

0,60

0,60

0,60

Alçat A

0,46

0,46

0,46

0,02

0,90

0,38
0,02

0,60

0,38

0,70

0,90

0,90

0,90

Rentavaixelles

1,40

0,60

1,40

Forn

0,02

1,20

1,96
2,00

0,02

0,10

2,50

1,20

Nevera

0,03

0,02
0,51

0,56

0,35

0,02
0,60

0,40

2,00

Secció 1

Secció 1

2,00

Microones,
Rentavaixella

0,05

0,45

0,40

Taulell regulable
en alçada

Nevera

Nevera
Microones

Rentavaixelles
Alçat A

Planta
Moble cuina

Illa cuina

Axonometria

Illa, moble amb
forats per brossa

Eq.04

Eq.05

Mosca

Arquitectura
Albert Vitaller Santiró
Eulàlia Isern Meix

Títol del projecte
Projecte bàsic i d'execució
Centre per a gent gran a Vilobí d'Onyar

Client
Ajuntament de Vilobí d'Onyar

Situació
Carrer d'Empordà 5
17185 Vilobí d'Onyar, Girona

Nom del plànol
Equipament cuina

Escala
A1|1:25
A3|1:50

Data
Maig
2019

Capítol
DG 6

Número
6.02

1,20

0,60

Eb01

Eb02

0,45

0,45

0,73

1,00

0,60

Eb03

Eb04

Eb05

Eb05

Eb03

Eb03

Eb05
Eb02

Eb04

Eb01

Eb01
Eb04

Eb02
Eb05

Eb03

Eb03

Eb01
Eb02

Eb03
Eb04
Eb05

Arquitectura
Albert Vitaller Santiró
Eulàlia Isern Meix

Títol del projecte
Projecte bàsic i d'execució
Centre per a gent gran a Vilobí d'Onyar

Barra mural abatible per a bany adaptat, de 800mm de llargària. Tub d’acer inoxidable de 40mm de
diàmetre, col·locat amb fixacions mecàniques.
Barra mural angular d’acer inoxidable de secció de diàmetre 40mm separada de la paret 45mm, part
vertical col·locada a 60cm de la paret. Col·locat amb fixacions mecàniques , ha de suportar 1KN en
qualsevol direcció.
Barra mural d’acer inoxidable de secció de diàmetre 40mm separada de la paret 45mm. Col·locat amb
fixacions mecàniques , ha de suportar 1KN en qualsevol direcció.
Cadira adaptada per dutxa de mides 40 x 40 col·locada a 45cm d’alçada. Abatible amb respatller.
Mirall de 60x120cm sobre suport hidròfug, encastat i enrassat amb enrajolat

Client
Ajuntament de Vilobí d'Onyar

Situació
Carrer d'Empordà 5
17185 Vilobí d'Onyar, Girona

Nom del plànol
Equipament banys

Escala
A1|1:25
A3|1:50

Data
Maig
2019

Capítol
DG 6

Número
6.03

Centre de dia a Vilobí d’Onyar

PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ
PLÀNOLS DE MILLORES
2 de maig de 2019

Referència:

1815

Projecte:

Centre de dia a Vilobí d’Onyar

Situació:

Carrer Empordà, 5

Municipi:

Vilobi d’onyar, Girona

Redactor:

ALBERT VITALLER arquitectura, SLPU

Arquitectes:

Albert Vitaller i Santiró (arq. col·legiat 26.929-8)
Eulàlia Isern Meix (arq. col·legiada 49.465-8)

Espai per al segell del visat telemàtic
1
VITALLERarquitectura

Travessera de Les Corts 230 ent 2 08014 Barcelona

Tel: +34.934.908.961

arquitectura@vitaller.com

Col·locació de nou paviment sobre paviment existent. Mida de
lloseta 40x40 color a Definir per DF. Classe 3. (48,03m2)

Il·luminació pati interior

Pati interior

Edifici
colindant

Llar de foc elèctrica

Vegetació
Arrancada morera i plantació de nova morera jove

C/EMPORDÀ

Pèrgola de fusta

Bancada hort urbà de fusta de mides 2x0,8m i
alçada 0,8m.De fusta de pí tractada per a exterior,
recobert a l’interior amb tela geotèxtil.

Jardines de mides 160x40cm h=80cm de
chapa metàlica

Arquitectura
Albert Vitaller Santiró
Eulàlia Isern Meix

Títol del projecte
Projecte bàsic i d'execució
Centre per a gent gran a Vilobí d'Onyar

Client
Ajuntament de Vilobí d'Onyar

Situació
Carrer d'Empordà 5
17185 Vilobí d'Onyar, Girona

Nom del plànol
Proposta millores

Escala
Data
A1|1:50 Maig
A3|1:100 2019

Capítol
DG P

Número
P.01

1,92

3,21

3,21

Pèrgola de fusta
Porxada exterior formada per llistons de fusta de pí asserrada tractada per exterior,
mida de pilars i bigues de 0,15x0,15m subjectats amb esquedres d’acer reforçades.
Fixat a terra mitjançant suports d’acer galvanitzat que eleven la fusta de terra fixats
mecanicament. Inclou guíes d'acer lacat i lona de tela.

Pèrgola A

Arquitectura
Albert Vitaller Santiró
Eulàlia Isern Meix

Títol del projecte
Projecte bàsic i d'execució
Centre per a gent gran a Vilobí d'Onyar

Client
Ajuntament de Vilobí d'Onyar

Situació
Carrer d'Empordà 5
17185 Vilobí d'Onyar, Girona

Nom del plànol
Escandall pèrgoles

Escala
Data
A1|1:50 Maig
A3|1:100 2019

Capítol
DG P

Número
P.02

1,55

0,76
0,76

0,47

1,50

3,54

CATEGORIA FUSTERIES
Pe: Porta exterior
Fe: Finestra exterior

0,80

0,75

1,50

1,50

MATERIAL MARC I FULLA
F: Fusta
M: Metàl·lic
V: Vidre

2,20

0,70

TIPUS D'OBERTURA
P: Practicable
C: Corredissa manual
F: Fixa
2,20

0,80

2,67

2,67

0,90

0,96

0,47

0,27

0,27
0,90

0,65

FERRAMENTS
a: Maneta tesa model
sena acabat inox i clau
tesa o equivalent
b: Maneta tesa model
sena acabat inox, i
passador encastat

Pe.P80.F.a
Categoria fusteries

Ferraments

Tipus de'obertura
Mida

Fe.P65.V

Fe.P96.V

Fe.P150.V

Fe.P155.V

Pe.P73+73.V

CODI

Pe.P73+73.V
Pe.P354.V

Fe.P155.V

Fe.P96.V

Fe.P150.V

Pe.P73+73.V

Fe.P65.V

Fe.P65.V

Fe.P96.V

Fe.P150.V

Fe.P155.V

Fe.P364.V

Pe.P73+73.V

Pe.P354.V

Arquitectura
Albert Vitaller Santiró
Eulàlia Isern Meix

Títol del projecte
Projecte bàsic i d'execució
Centre per a gent gran a Vilobí d'Onyar

Pe.P354.V

DESCRIPCIÓ
Fusteria d’una fulla abatible. Mida 0,65m d’ample per 0,90m d’alt. Tipus CS68HV amb fulla oculta de la
casa Reynaers o equivalent amb trencament de pont tèrmic realitzat amb platines de poliamida de
23mm en forma d'omega reforçades amb fibra de vidre i fixades als perfils d'alumini. Doble vidre tipus
Climalit 4+4/12/6mm amb càmera d'aire. Perfileria lacada en blac.
Fusteria d’una fulla abatible de mida 0,96m d’ample per 0,90m d’alt. Tipus CS68HV amb fulla oculta de
la casa Reynaers o equivalent amb trencament de pont tèrmic realitzat amb platines de poliamida de
23mm en forma d'omega reforçades amb fibra de vidre i fixades als perfils d'alumini. Doble vidre tipus
Climalit 4+4/12/6mm amb càmera d'aire. Perfileria lacada en blac.
Fusteria composada d’una fulla practicable de mida 0,8m d’ample per 0,90 d’alçada i una fulla fixa de
0,7m d’ample per 0,90 d’alçada. Tipus CS68HV amb fulla oculta de la casa Reynaers o equivalent amb
trencament de pont tèrmic realitzat amb platines de poliamida de 23mm en forma d'omega reforçades
amb fibra de vidre i fixades als perfils d'alumini. Doble vidre tipus Climalit 4+4/12/6mm amb càmera
d'aire. Perfileria lacada en blac.
Fusteria composada d’una fulla practicable de mida 0,8m d’ample per 0,90 d’alçada i una fulla fixa de
0,75m d’ample per 0,90 d’alçada. Tipus CS68HV amb fulla oculta de la casa Reynaers o equivalent
amb trencament de pont tèrmic realitzat amb platines de poliamida de 23mm en forma d'omega
reforçades amb fibra de vidre i fixades als perfils d'alumini. Doble vidre tipus Climalit 4+4/12/6mm
amb càmera d'aire. Perfileria lacada en blac.
Fusteria composada d’una fulla practicable de mida 0,9m d’ample per 1,20 d’alçada i una fulla fixa de
2,74m d’ample per 1,20 d’alçada. Tipus CS68HV amb fulla oculta de la casa Reynaers o equivalent
amb trencament de pont tèrmic realitzat amb platines de poliamida de 23mm en forma d'omega
reforçades amb fibra de vidre i fixades als perfils d'alumini. Doble vidre tipus Climalit 4+4/12/6mm
amb càmera d'aire. Perfileria lacada en blac.
Porta de dos fulles abatibles de mides 0,73 +0,73m d’ample per 2,20m d’alt. Tipus CS68 de la casa
Reynaers o equivalent amb trencament de pont tèrmic realitzat amb platines de poliamida de 23mm
en forma d'omega reforçades amb fibra de vidre i fixades als perfils d'alumini. Doble vidre tipus
Climalit 4+4/12/6mm amb càmera d'aire. Perfileria lacada en blac.
Fusteria composada d’una fulla practicable de mida 0,9m d’ample per 2,20 d’alçada i una fulla fixa de
2,64m d’ample per 2,20 d’alçada. Tipus CS68HV amb fulla oculta de la casa Reynaers o equivalent
amb trencament de pont tèrmic realitzat amb platines de poliamida de 23mm en forma d'omega
reforçades amb fibra de vidre i fixades als perfils d'alumini. Doble vidre tipus Climalit 4+4/12/6mm
amb càmera d'aire. Perfileria lacada en blac.

Client
Ajuntament de Vilobí d'Onyar

Material marc
i fulla

Situació
Carrer d'Empordà 5
17185 Vilobí d'Onyar, Girona

Nom del plànol
Fusteria exterior

Escala
A1|1:25
A3|1:50

UNITATS
1

AMPLADA
0,65

ALÇADA
0,90

1

0,96

0,90

1

1,50

0,90

1

1,55

0,90

1

3,64

1,20

2

1,46

2,20

1

3,54

2,20

Data
Maig
2019

Capítol
DG P

Número
P.03
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
B-

MATERIALS

Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra procedent del reciclatge de residus de la construcció
i demolició en una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquest tipus de residu.
S'han considerat els tipus següents:
- Sorra de marbre blanc
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen:
Sorra per a confecció de formigons, d'origen:
- De pedra calcària
- De pedra granítica
- Sorra per a confecció de morters
- Sorra per a reblert de rases amb canonades
- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions

B0 - MATERIALS BÀSICS
B01 -

LÍQUIDS

B011 - NEUTRES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0111000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Aigües utilitzades per algun dels usos següents:
- Confecció de formigó
- Confecció de morter
- Confecció de pasta de guix
- Reg de plantacions
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc.
- Humectació de bases o subbases
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica.
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense armadura. Per a la confecció de formigó armat
o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret del cas que es facin estudis especials.
Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia central de formigó, sempre que compleixi les
especificacions anteriors i la seva densitat sigui <= 1,3 g/m3 i la densitat total sigui <=1,1 g/cm
L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap substància perjudicial en quantitats que puguin afectar
a les propietats del formigó o a la protecció de l'armat.
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents de la seva utilització o aquesta presenta algun
dubte s'haurà de verificar que acompleix totes aquestes característiques:
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952): >= 5
- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957): <= 15 g/l (15.000 ppm)
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956)
- Ciment tipus SR: <= 5 g/l (5.000 ppm)
- Altres tipus de ciment: <= 1 g/l (1.000 ppm)
- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178)
- Aigua per a formigó armat: <= 3 g/l (3.000 ppm)
- Aigua per a formigó pretesat: <= 1 g/l (1.000 ppm)
- Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració: <= 3 g/l (3.000 ppm)
- Hidrats de carboni (UNE 7132): 0
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235): <= 15 g/l (15.000 ppm)
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o es tenen dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua per determinar:
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952)
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957)
- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956)
- Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178)
- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 7132)
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235)
En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori realitzar els assajos anteriors.
En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó preparat o de prefabricats, s'ha de disposar la realització
dels assajos en laboratoris contemplats en l'apartat 78.2.2.1 de l'EHE, per tal de comprovar el compliment de les especificacions de l'article
27 de l'EHE.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE, realitzant-se la presa de mostres segons la UNE 83951.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni per al curat.
____________________________________________________________________________

SORRA DE MARBRE BLANC:
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:

0%

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que s'utilitzen per a la confecció del formigó
Designació: d/D - IL - N
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial
i R, reciclat
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2): <= 4 mm
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 (UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 1% en pes
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2)
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 0,8% en pes
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes
- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
Estabilitat (UNE-EN 1367-2):
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic: <= 10%
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic: <= 15%
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una classe d'exposició H o F, i l'àrid fi tingui una absorció
d'aigua >1%: <= 15%
Coeficient de friabilitat (UNE 83115)
- Per formigons d'alta resistència: < 40
- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2: < 50
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi
petrogràfic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat
àlcali sílice o àlcali silicat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali carbonat,
s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2.
La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent:
+----------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos
¦
¦ Límits ¦-------------------------------------------------------------------¦
¦
¦ 4 mm ¦ 2 mm ¦ 1 mm ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦
¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦
¦Superior¦
0
¦
4
¦
16
¦
40
¦
70
¦
77
¦
(1)
¦
¦Inferior¦
15
¦
38
¦
60
¦
82
¦
94
¦
100
¦
100
¦
+----------------------------------------------------------------------------+
(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid.
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):
- Granulat gruixut:
- Qualsevol tipus: <= 1,5% en pes
- Granulat fí:
- Granulat arrodonit: <= 6% en pes
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o alguna classe específica d'exposició: <= 6% en pes
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 10% en pes
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8):
- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició: >= 70
- Resta de casos: >= 75
Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6): <= 5%

B0 - MATERIALS BÀSICS
B03 -

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius
que cregués convenients o que li fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres:
- Classificació geològica.
- Estudi de morfologia.
- Aplicacions anteriors.
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin.
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi explícitament la DF.
No ha de tenir margues o altres materials estranys.
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables: 0%
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1): Color més clar que el patró
Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133): <= 1% en pes
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin
nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a l'EHE
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. A més, els que provinguin de formigons estructurals sans,
o de resistència elevada, han de ser adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de requisits:
- Dimensió mínima permesa = 4 mm
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat: <= 0,6%
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat: <= 0,25%
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat: <= 7%
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat: <= 5%
- Coeficient de Los Ángeles: <= 40
- Continguts màxims d'impureses:
- Material ceràmic: <= 5% del pes
- Partícules lleugeres: <= 1% del pes
- Asfalt: <= 1% del pes
- Altres: <= 1,0 % del pes
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de l'EHE.

GRANULATS

B031 - SORRES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0310020,B0310500,B0310400.

SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Pàgina: 1

Pàgina: 2

Centre per a gent gran a Vilobí d'Onyar

Centre per a gent gran a Vilobí d'Onyar

Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):
- Granulat gruixut:
- Qualsevol tipus: <= 1,5% en pes
- Granulat fí:
- Granulat arrodonit: <= 6% en pes
- Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o alguna classe específica d'exposició: <= 10% en pes
- Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 16% en pes
Valor blau de metilè(UNE 83130):
- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 0,6% en pes
- Resta de casos: <= 0,3% en pes

embalatge o documentació comercial i ha d'anar acompanyat de la següent informació:
- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- Referència a la norma (UNE-EN 12620)
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)
- Designació del producte
- Informació de les característiques essencials aplicables
A la documentació del marcatge haurà d'indicar:
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos
- Data d'emissió del certificat
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no compleixen amb l'article 28.4.1.
L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:
- Naturalesa del material
- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa
- Presència d'impureses
- Detalls de la seva procedència
- Altre informació que resulti rellevant

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents:
+-------------------------------------------------+
¦ Tamís
¦ Percentatge en ¦
Condicions
¦
¦ UNE 7-050 ¦ pes que passa
¦
¦
¦
mm
¦
pel tamís
¦
¦
¦-----------¦------------------¦------------------¦
¦
5,00
¦
A
¦
A = 100
¦
¦
2,50
¦
B
¦ 60 <= B <= 100 ¦
¦
1,25
¦
C
¦ 30 <= C <= 100 ¦
¦
0,63
¦
D
¦ 15 <= D <= 70
¦
¦
0,32
¦
E
¦
5 <= E <= 50
¦
¦
0,16
¦
F
¦
0 <= F <= 30
¦
¦
0,08
¦
G
¦
0 <= G <= 15
¦
¦-----------¦------------------¦------------------¦
¦ Altres
¦
¦ C - D <= 50
¦
¦
condi- ¦
¦ D - E <= 50
¦
¦
cions
¦
¦ C - E <= 70
¦
+-------------------------------------------------+
Mida dels grànuls: <= 1/3 del gruix del junt
Contingut de matèries perjudicials: <= 2%
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la construcció.
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o química sota les condicions més desfavorables que
presumiblement es puguin donar al lloc d'utilització.
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.
S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades.
Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la direcció facultativa i la justificació mitjançant els
assaigs que pertoquin que es compleixen les condicions requerides per a l'us al que es pretén destinar.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec.
Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat.
Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant la seva possible segregació, sobretot durant
el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat, i en un terreny sec i net destinat
a l'apilament dels àrids. Les sorres d'altres tipus s'han d'emmagatzemar per separat.

OPERACIONS DE CONTROL:
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un control documental
del marcatge per tal de determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l'article 28 de l'EHE.
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat,
realitzat en un laboratori de control dels contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui el compliment de les especificacions de l'àrid
subministrat respecte l'article 28 de l'EHE.
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient informació, ha de poder determinar l'execució
de comprovacions mitjançant assaigs.
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans del subministra de l'àrid, per comprovar
la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de les
especificacions:
- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1).
- Terrossos d'argila (UNE 7133).
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 (UNE EN 1744-1).
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).
- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1).
- Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1).
- Assaig petrogràfic
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8).
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).
- Assaig d'identificació per raigs X.
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2)
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)
- Coeficient de friabilitat (UNE 83115)
Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si es considera necessari, s'han de prendre mostres per realitzar
els assaigs corresponents.
S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant rentat, cribatge o mescla, assoleixi les condicions
exigides.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.

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).
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.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de condicions. Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada
per a l'establiment de les dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball.
No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a:
- 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe específica d'exposició
- 75, en la resta de casos
En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomítiques que no compleixin l'especificació de l'equivalent
de sorra, s'han de poder acceptar si l'assaig del blau de metilè (UNE-EN 933-9) compleix el següent:
- Per a obres amb classe general d'exposició I, IIa o IIb (i sense classe específica): <= 0,6% en pes
- Resta de casos: <= 0,3% en pes
Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la presència d'argila en els fins, s'ha de poder realitzar
un assaig de rajos X per a la seva detecció i identificació: s'ha de poder utilitzar l'àrid fi si les argiles són del tipus caolinita o illita,
i si les propietats del formigó amb aquest àrid són les mateixes que les d'un que tingui els mateixos components però sense els fins.
S'han de poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries siderúrgiques adequades, en la fabricació de formigó d'ús
no estructural.
____________________________________________________________________________

SORRES PER A ALTRES USOS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel subministrador, en el que hi han de constar
com a mínim les següents dades:
- Identificació del subministrador
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Nom de la cantera
- Data del lliurament
- Nom del peticionari
- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE
- Quantitat de granulat subministrat
- Identificació del lloc de subministrament
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de l'àrid subministrat.
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE,
segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt
estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre,
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions
que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals
de cada estat membre:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions
que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals
de cada estat membre,
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat
molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta,
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AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS

B051 - CIMENTS
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)
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els
materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres
de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE
o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició.
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El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de produir un morter o un formigó que conservi la seva
traballabilitat en un temps prou llarg i assolir, al final de períodes definits, els nivells especificats de resistència i mantenir estabilitat
de volum a llarg termini.
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb l'establert a l'Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny,
no s'han d'utilitzar o comercialitzar ciments amb un contingut de crom (VI) superior a dos parts per milió del pes sec del ciment.

¦
¦
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
¦
+------------------------------------------------------+
Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que han de complir són les
corresponents als ciments comuns homòlegs de la norma UNE-EN 197-1.
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2.

CIMENTS COMUNS (CEM):
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre, 1328/1995 de 28 de juliol
i 956/2008 de 6 de juny.
Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN 197-1.
Tipus de ciments:
- Ciment Pòrtland: CEM I
- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II
- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III
- Ciment putzolànic: CEM IV
- Ciment compost: CEM V
Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addició o barreja d'addicions presents en el ciment. Segons aquest
contingut creixent els subtipus poden ser A, B o C.
Addicions del clinker pòrtland (K):
- Escòria de forn alt: S
- Fum de sílice: D
- Putzolana natural: P
- Putzolana natural calcinada: Q
- Cendra volant Sicília: V
- Cendra volant calcària: W
- Esquist calcinat: T
- Filler calcari L: L
- Filler calcari LL: LL
Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i addicions:
+------------------------------------------------------+
¦
Denominació
¦ Designació
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland
¦ CEM I
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb escòria
¦ CEM II/A-S ¦
¦
¦ CEM II/B-S ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice
¦ CEM II/A-D ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana
¦ CEM II/A-P ¦
¦
¦ CEM II/B-P ¦
¦
¦ CEM II/A-Q ¦
¦
¦ CEM II/B-Q ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb cendres
¦ CEM II/A-V ¦
¦ volants
¦ CEM II/B-V ¦
¦
¦ CEM II/A-W ¦
¦
¦ CEM II/B-W ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb esquist
¦ CEM II/A-T ¦
¦ calcinat
¦ CEM II/B-T ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb filler
¦ CEM II/A-L ¦
¦ calcari
¦ CEM II/B-L ¦
¦
¦ CEM II/A-LL ¦
¦
¦ CEM II/B-LL ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland mixt
¦ CEM II/A-M ¦
¦
¦ CEM II/B-M ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment amb escòries de
¦ CEM III/A
¦
¦ forn alt
¦ CEM III/B
¦
¦
¦ CEM III/C
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment putzolànic
¦ CEM IV/A
¦
¦
¦ CEM IV/B
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment compost
¦ CEM V/A
¦
¦
¦ CEM V/B
¦
+------------------------------------------------------+
En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM IV/B i en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components
principals a més del clinker han de ser declarats a la designació del ciment.
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol 6 de la norma UNE-EN 197-1.
Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN
197-1.
CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC):
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris.
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny.
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN 14647.
CIMENTS BLANCS (BL):
Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 80305 i homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns)
i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de paleta) que compleixin amb l'especificació de blancor.
Índex de blancor (UNE 80117): >= 85
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat
amb Requisits Reglamentaris (CCRR).
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que han de complir els ciments comuns blancs són les
mateixes que les especificades per als ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1.
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir el ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són
les mateixes que les especificades per al ciment homòleg a la norma UNE-EN 413-1.
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat
amb Requisits Reglamentaris (CCRR).
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar segons el tipus, subtipus i addicions:
+------------------------------------------------------+
¦
Denominació
¦ Designació
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland
¦
I
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb escòria
¦
II/A-S
¦
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques.
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges.
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb la
terra, de manera que no s'alterin les seves condicions.
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments:
- Classes 22,5 i 32,5: 3 mesos
- Classes 42,5 : 2 mesos
- Classes 52,5 : 1 mes
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros
para todo tipo de obras y productos prefabricados.
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas como alternativa de la homologación de los cementos
para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación
de la Directiva 89/106/CEE.
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación
de productos de construcción, aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre.
Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-08).
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos comunes.
UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y criterios de conformidad.
UNE 80305:2001 Cementos blancos.
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua de mar.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I CIMENTS DE CALÇ (CAC):
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE,
segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a construcció i per a la fabricació de productes de construcció,
- Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a construcció i per a la fabricació de productes de construcció:
- Sistema 1+: Declaració de Prestacions
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació com a mínim:
- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de producció
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant
- número del certificat CE de conformitat
- les dues últimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE
- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i prestacions declarades atenent a les seves especificacions
tècniques
- referència a la norma armonitzada corresponent
- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components principals) i classe resistent
- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior de pèrdua per calcinació de cendra volant i/o additiu
emprat
Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim:
- el símbol normalitzat del marcatge CE
- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant
- els dos últims dígits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge
- referència al número de la norma harmonitzada corresponent
En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d'apareixer també a l'albarà o documentació que acompanya al lliurament.
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:
- número de referència de la comanda
- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment
- identificació del fabricant i de l'empresa de subministrament
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-08
- quantitat que es subministra
- en el seu cas, referència a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE
- data de subministrament
- identificació del vehicle que el transporta
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:
- número de referència de la comanda
- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment
- identificació del fabricant i de l'adreça de subministrament
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris
- quantitat que es subministra
- identificació del vehicle que transporta el ciment
- en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE
- En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent informació:
- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica
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El
-

-

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
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

Referència a la norma europea EN 14496
Nom, marca comercial o altres mitjans d'identificació del fabricant
Data de fabricació i/o data de caducitat
Identificació del producte segons el sistema de designació esmentat anteriorment
Ha de portar, en lloc visible, 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

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
OPERACIONS DE CONTROL:
La recepció del ciment haurà d'incloure al menys, dues fases obligatòries:
- Una primera fase de comprovació de la documentació
- Una segona fase d'inspecció visual del subministrament
Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera oportú, de comprovació del tipus i classe de ciment i de les característiques
físiques químiques i mecàniques mitjançant la realització d'assaigs d'identificació i, si es el cas, d'assaigs complementaris.
Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció ha de comprovar que la documentació es la requerida. Aquesta
documentació estarà compresa per:
- Albarà o full de subministrament.
- Etiquetatge
- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de Conformitat del Reial Decret 1313/1988
- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del fabricant signat.
- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació precisa de reconeixements del distintiu.
En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el ciment a una inspecció visual per comprovar que no ha patit
alteracions o barreges indesitjades.
La tercera fase s'activarà quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que el Responsable així ho estableixi per haver donat resultats
no conformes en les fases anteriors o per haver detectat defectes en l'ús de ciments d'anteriors remeses.
En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l'obra i cada 200 t de ciment de la mateixa designació i procedència durant l'execució, assaigs
d'acord amb l'establer en els Annexes 5 i 6 de la RC-08.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-08. Per a cada lot de control sotmès a assaig s'extrauran tres mostres, una per tal de realitzar
els assaigs de comprovació de la composició, l'altra per als assaigs físics, mecànics i químics i l'altra per a ser conservada preventivament.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
A efectes de la fase primera, no s'aprovarà l'ús de ciments els quals el etiquetatge i la documentació no es correspongui amb el ciment sol·licitat,
quan la documentació no estigui completa i quan no es reuneixin tots els requisits establerts.
A efectes de la segona fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que presentin símptomes de meteorització rellevant, que contingui cossos estranys i
que no resulti homogènia en el seu aspecte o color.
A efectes de la tercera fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que no compleixin els criteris establerts en l'apartat A5.5 de la RC-08.
Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran els assaigs per duplicat, sobre dues mostres obtingudes de l'aplec
existent a obra. S'acceptarà el lot únicament si els resultats obtinguts en les dues mostres són satisfactoris.
____________________________________________________________________________
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AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS

B052 - GUIXOS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0521100,B0521200,B0522300.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Productes en pols preparats bàsicament amb pedra de guix, i eventualment addicions per a modificar les característiques d'adormiment, resistència,
adherència, retenció d'aigua, densitat o altres.
S'han contemplat els tipus de guixos següents:
- Conglomerants a base de guix
- Guix per a la construcció en general
- Guix per a aplicacions especials de construcció
- Guix per a agafar perfils i plaques de guix laminat
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 14/01/1991.
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els
materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres
de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE
o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
S'ha de poder utilitzar directament, pastant-los amb aigua.
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
GUIXOS DE CONSTRUCCIÓ I CONGLOMERANTS A BASE DE GUIX PER A CONSTRUCCIÓ:
Resistència mecànica a flexió (UNE-EN 13279-1):
- Guix de construcció d'aplicació manual de designació B1: => 1,0 N/mm2
- Guix de construcció de projecció mecànica de designació B1: => 1,0 N/mm2
- Guix especial per a la construcció de designació C6: > 1 N/mm2
Resistència mecànica a compressió (UNE-EN 13179-1):
- Guix de construcció d'aplicació manual de designació B1: > 2,0 N/mm2
- Guix de construcció de projecció mecànica de designació B1: > 2,0 N/mm2
- Guix especial per a la construcció de designació C6: > 2 N/mm2
Temps d'inici d'adormiment:
- Guix de designació B1 d'aplicació manual: > 20 minuts
- Guix de designació B1 de projecció mecànica: > 50 minuts
- Guix de designació C6: > 20 minuts
Els guixos de construcció i els conglomerants a base de guix per a la construcció s'han de designar de la següent manera:
- El tipus de guix o de conglomerant de guix segons la designació de la norma UNE-EN 13279-1
- Referència a la norma EN 13279-1
- Identificació segons la norma UNE-EN 13279-1
- Resistència a compressió
ADHESIUS A BASE DE GUIX PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT I TRANSFORMATS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
Els adhesius a base de guix per a la fixació de les plaques de guix laminat o els transformats de plaques de guix laminat s'han de designar de
la següent manera:
- Mitjançant l'expressió "adhesivo a base de yeso para transformados de placas de yeso laminado con aislamiento térmico/acústico o placas de
yeso laminado"
- Referència a la norma EN 14496
Els adhesius a base de guix per a la fixació de les plaques de guix laminat o els transformats de plaques de guix laminat han d'anar marcats de
manera clara e indeleble, ja sigui sobre la pròpia placa, o bé sobre l'embalatge, l'albarà o el certificat subministrat amb el producte amb les
següents indicacions:
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Subministrament: en sacs, de manera que no s'alterin les seves característiques.
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, 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
GUIXOS DE CONSTRUCCIÓ I CONGLOMERANTS A BASE DE GUIX PER A CONSTRUCCIÓ:
UNE-EN 13279-1:2006 Yesos de construcción y conglomerantes a base de yeso para la construcción. Parte 1: Definiciones y especificaciones.
UNE-EN 13279-2:2006 Yesos de construcción y conglomerantes a base de yeso para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo.
ADHESIUS A BASE DE GUIX PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT I TRANSFORMATS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
UNE-EN 14496:2006 Adhesivos a base de yeso para transformados de placa de yeso laminado con aislante térmico/acústico y placas de yeso laminado.
Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DEL GUIX DE CONSTRUCCIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE,
segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a parets, envans, sostres o revestiments per a la protecció contra el foc d'elements estructurals i/o per a compartimentació
davant del foc en edificis,
- Productes per a parets, envans, sostres o revestiments per a qualsevol ús excepte per a la protecció contra el foc d'elements estructurals
i/o per a compartimentació davant del foc en edificis de Prestacio o Caracteristica: Tots:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
- Productes per a parets, envans, sostres o revestiments per a la protecció contra el foc d'elements estructurals i/o per a compartimentació
davant del foc en edificis de Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc:
- Sistema 3: Declaració de Prestacions
El símbol normalitzat del marcatge CE (segons la directiva 93/68/CE) s'ha d'estampar sobre l'embalatge de manera visible (o si no és possible,
sobre o la documentació comercial que acompanya al producte) i ha d'anar acompanyat de la següent informació com a mínim:
- 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 13279
- Descripció del producte: nom genèric, tipus, quantitat i ús previst
- Informació sobre les característiques essencials que han de declarar-se de la següent manera:
- Valors declarats, i quan procedeixi, nivell o classe
- Reacció al foc
- Aïllament directe al soroll aeri
- Resistència tèrmica
- Característiques a les que s'aplica l'opció "Prestació No Determinada" (PND)
- Com alternativa la designació normalitzada
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DEL GUIX PER A AGAFAR PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE,
segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Adherència,
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: 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 de Prestacio o Caracteristica: Adherència:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc:
- Sistema 3: Declaració de Prestacions
El símbol normalitzat del marcatge CE (segons la directiva 93/68/CE) s'ha d'estampar sobre l'embalatge de manera visible (o si no és possible,
sobre o la documentació comercial que acompanya al producte) i ha d'anar acompanyat de la següent informació com a mínim:
- 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 14496
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst
- Informació sobre les característiques essencials que han de declarar-se de la següent manera:
- Valors declarats, i quan procedeixi, nivell o classe
- Resistència a l'esforç tallant
- Reacció al foc
- Permeabilitat al vapor d'aigua
- Resistència a flexió
- Altres valors que depenen del sistema i que ha de declarar el fabricant en la seva documentació sobre l'ús previst
- Prestació No determinada (PND) per a aquelles característiques en les que sigui aplicable
- Com alternativa la designació normalitzada
OPERACIONS DE CONTROL DEL GUIX DE CONSTRUCCIÓ:
Inspecció visual de les condicions de subministrament.
Abans de començar l'obra o si varia el subministrament es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment
del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:
- Aigua combinada: (UNE 102032)
- Sofre en % d`ions SO3: (UNE 102032)
- Contingut de sulfats de calci (UNE 102037)
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 102032)
- Finor de molta: (UNE-EN 13279-2)
- Resistència a flexotracció: (UNE-EN 13279-2)
- Temps d'adormiment: (UNE-EN 13279-2)
- Índex de puresa: (UNE 102032)
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.
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda a un país de l'UE, es pot prescindir de la presentació
dels assaigs de control de recepció.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA DEL GUIX DE CONSTRUCCIÓ:
La presa de mostra i els assajos han de realitzar-se segons lo establert en el capítol 3 de la norma europea UNE-EN 13279-2.
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT DEL GUIX DE CONSTRUCIÓ:
No es podran utilitzar a l'obra guixos sense el corresponent marcatge CE i el certificat de garantia del fabricant, d'acord a els assajos de tipus
inicial i el control de producció realitzat a fabrica segons la norma UNE-EN 13279-1.
Quan no es compleixi alguna de les prescripcions de qualitat del guix assajat, es repetiran els assaigs per duplicat, sobre dues mostres tretes
de l'aplec existent a l'obra. Si un qualsevol dels resultats no és satisfactori, es rebutjarà tot l'aplec i es faran tots els assaigs esmentats
a les següents cinc partides que arribin a l'obra.
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NORMATIVA GENERAL:
UNE-EN 459-1:2011 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad.
* UNE-EN 459-2:2011 Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo.
* UNE-EN 459-3:2012 Cales para la construcción. Parte 3: Evaluación de la conformidad.
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CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ DE TERRES EN CARRETERES:
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para
obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención
de vehículos.
* UNE 80502:2014 Cales vivas o hidratadas utilizadas en la mejora y/o estabilización de suelos.
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AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS

B053 - CALÇS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

B0532310.

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE,
segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a preparació de conglomerant per a morters de ram de paleta, arrebossat i lliscat, per a la fabricació d'altres productes de
construcció i per a aplicacions en enginyeria civil:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
Per a cada remesa caldrà un albarà amb una documentació annexa i un full de característiques.
A l'embalatge, o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar com a mínim la següent informació:
- Nom o marca comercial i adreça del fabricant
- Referència a la norma UNE-EN 459-1
- Designació de la calç segons l'apartat 4 de l'esmentada norma
- Data de subministrament i de fabricació
- Designació comercial i tipus de calç
- Identificació del vehicle de transport
- Referència de la comanda
- Quantitat subministrada
- Nom i adreça del comprador i destí
- Si es el cas, certificat acreditatiu del compliment de les especificacions obligatòries i/o acreditatiu de la homologació de la marca, segell
o distintiu de qualitat
- Instruccions de treball si fos necessari
- Informació de seguretat si fos necessària
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol on
ha de constar, com a mínim:
- Numero identificador del organisme notificat
- Nom i adreça del fabricant
- Els dos darrers dígits de la data de marcatge
- Numero del certificat de conformitat
- Referència a l'UNE EN 459-1
- Descripció del producte
- Informació sobre els requisits essencials.
Al full de característiques hi ha de figurar al menys:
- Referència del albarà
- Denominació comercial i tipus de calç
- Contingut d'òxids de calci i magnesi
- Contingut de diòxids de carboni
- Finor
- Reactivitat

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, format principalment per òxids o hidròxids de calci amb o sense òxids o hidròxids
de magnesi i quantitats menors d'òxids de silici, ferro i alumini.
S'han considerat els tipus següents:
- Calç aèria càlcica (CL):
- Hidratada en pols: CL 90-S
- Hidratada en pasta: CL 90-S PL
- Calç hidràulica natural (NHL):
- Calç hidràulica natural 2: NHL 2
- Calç hidràulica natural 3,5: NHL 3,5
- Calç hidràulica natural 5: NHL 5
CALÇ AÈRIA HIDRATADA CL 90:
Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats segons la norma corresponent, dins del límit de
tolerància indicat, en el seu cas.
Contingut de CaO + MgO, segons UNE-EN 459-2: >= 90
Contingut de MgO, segons UNE-EN 459-2: <= 5
Contingut de SO3, segons UNE-EN 459-2: <= 2
Contingut de CO2, segons UNE-EN 459-2: <= 4
Contingut de calç útil, segons UNE-EN 459-2: >= 80
Mida de partícula de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2:
- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 7%
- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2%
Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2:
- Calç en pasta: compleix l'assaig
- Calç en pols:
- Mètode de referència: <= 2 mm
- Mètode alternatiu: <= 20 mm
Penetració de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2: > 10 i < 50 mm
Contingut en aire de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2: <= 12%
CALÇ AÈRIA HIDRATADA EN PASTA:
Estarà amarada i barrejada amb aigua, en la quantitat adient per a obtenir una pasta de consistència adequada a l'ús destinat.
No tindrà grumolls ni principis d'aglomeració.
CALÇ HIDRÀULICA NATURAL:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats segons la norma corresponent, dins del límit de
tolerància indicat, en el seu cas.
Contingut de SO3, segons UNE-EN 459-2: =< 2
Contingut de calç útil, segons UNE-EN 459-2:
- Calç del tipus NHL 2: >= 35
- Calç del tipus NHL 3,5: >= 25
- Calç del tipus NHL 5: >= 15
Resistència a compressió, segons UNE-EN 459-2:
- Calç del tipus NHL 2: >= 2 a <= 10 Mpa, als 28 dies
- Calç del tipus NHL 3,5: >= 3,5 a <= 10 Mpa, als 28 dies
- Calç del tipus NHL 5:
- Als 7 dies: >= 2 MPa
- Als 28 dies: >= 5 a <= 15 MPa
Temps d'adormiment, segons UNE-EN 459-2:
- Inicial: > 1 h
- Final:
- Calç del tipus NHL 2: <= 40 h
- Calç del tipus NHL 3,5: <= 30 h
- Calç del tipus NHL 5: <= 15 h
Contingut en aire segons UNE-EN 459-2: <= 5%
Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2:
- Mètode de referència: <= 2 mm
- Mètode alternatiu: <= 20 mm
Mida de partícula, segons UNE-EN 459-2:
- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 15%
- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2%
Penetració, segons UNE-EN 459-2: > 10 i < 50 mm
CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ DE TERRES EN CARRETERES:
S'utilitzaran calçs aèries vives del tipus CL 90-Q i calçs aèries hidratades del tipus CL 90-S.
Tindran un aspecte homogeni i no un estat grumollós o aglomerat.
Compliran les especificacions de la taula 200.1 de l'article 200 del PG3, determinades segons la norma UNE-EN 459-2.
Contingut d'aigua lliure de les calçs hidratades, segons UNE-EN 459-2: < 2% en pes.

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció de les condicions de subministrament de la calç, i verificació documental de que els valors declarats pel fabricant en els documents
que acompanyen el marcatge CE són conforme a les especificacions exigides.
- Si es detecten anomalies durant el transport, emmagatzematge o manipulació, la DF podrà disposar que es realitzin els següents assaigs de control
de recepció, segons UNE-EN 459-2:
- Contingut d'òxids de calci i magnesi
- Contingut de diòxid de carboni
- Contingut de calç útil Ca (Oh) 2
- Mida de partícula
- Control addicional quan la calç ha estat emmagatzemada en condicions atmosfèriques normals durant un període superior a 2 mesos, o inferior,
quan ha estat emmagatzemada en ambients humits o condicions atmosfèriques desfavorables. Sobre una mostra representativa de la calç emmagatzemada
es realitzaran els següents assaigs:
- Contingut de diòxid de carboni
- Mida de partícula
Els mètodes d'assaigs es descriuen a la UNE-EN 459-2.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres s'han de prendre segons l'indicat a l'article 200 del PG3 i els criteris que exposi la DF.
Es considera com un lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc:
- La quantitat de calç de la mateixa classe i procedència rebuda mensualment.
- Si mensualment es reben més de 200 t, el lot serà aquesta quantitat o fracció.
De cada lot es prendran dues mostres, segons el procediment indicat a la norma UNE-EN 459-2. Una per realitzar els assaigs de control de recepció
i l'altra per als assaigs de contrast, que es conservarà durant almenys 100 dies en recipient adequat i estanc. Es prendrà una tercera mostra
si el subministrador de calç ho sol·licita.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
La DF ha d'indicar les mesures a adoptar en el cas que no es compleixin les especificacions establertes al plec.
La remesa no s'ha d'acceptar si, en el moment d'obrir el recipient que la conté apareix en estat grumollós o aglomerat.
____________________________________________________________________________

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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Subministrament: S'ha de transportar en cisternes pressuritzades dotades de mitjans pneumàtics o mecànics que permetin el ràpid transvasament
a sitges d'emmagatzematge. Aquestes han de ser estanques.
A les obres de poc volum el subministrament podrà ser en sacs, de manera que no experimenti alteració de les seves característiques.
Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de seguretat per a les classes de calç. Aquestes fitxes de seguretat han
de ser les recomanades oficialment o, en el seu defecte, les facilitades pel subministrador.

B05 -

AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS

B05A - BEURADES I MATERIALS PER A REJUNTAT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
B05A2103.
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Material format per la mescla d'un conglomerant, càrregues minerals i additius, apte per a omplir junts entre diferents materials o protegir en
front la corrosió armadures actives d'elements pretesats o postesats.
Pàgina: 9
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S'han considerat els tipus següents:
- Mescla de caràcter col·loïdal formada principalment per ciment, aigua i, eventualment, sorra fina i additius, utilitzades en estructures 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 següents de material per a rejuntat de rajoles ceràmiques:
- Material de rejuntat cimentós (CG): Mescla de conglomerant hidràulic, càrregues minerals i additius orgànics 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, àrids, 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'incloure com a mínim, les següents dades:
- 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 àcids 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.

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 445:2009 Lechadas para tendones de pretensado. Métodos de ensayo.
UNE-EN 447:2009 Lechadas para tendones de pretensado. Requisitos básicos.
BEURADA PER A CERÀMICA:
* UNE-EN 13888:2009 Materiales de rejuntado para baldosas cerámicas. Requisitos, evaluación de la conformidad, clasificación y designación.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ A LA BEURADA DE CIMENT:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, 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.
- 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 1015-11.
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 - MATERIALS BÀSICS
B06 -

BEURADA PER A CERÀMICA:
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.

FORMIGONS DE COMPRA

B065 - FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR

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 l'abrasió i absorció d'aigua reduïda)
Característiques fonamentals:
- Resistència a l'abrasió (EN 12808-2): <= 2000 mm3
- Resistència a la flexió (EN 12808-3): >= 2,5 N/mm2
- Resistència a la compressió (EN 12808-3): >= 15 N/mm2
- Retracció (EN 12808-4): <= 3 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 l'abrasió (EN 12808-2): <= 1000 mm3
- Absorció d'aigua (EN 12808-5):
- Després de 30 min: <= 2 g
- Després de 240 min: <= 5 g
BEURADA PER A CERÀMICA DE RESINES REACTIVES (RG):
- Resistència a l'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
SUBMINISTRAMENT 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
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B065910B,B065960B,B065710B.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol
4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a mínim, la següent informació:
- Consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A
- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó pretesat
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100)
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca
- TM: Grandària màxima del granulat en mm.
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del formigó, garantint al peticionari les
característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades
del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment).
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les característiques especificades de grandària
màxima del granulat, consistència i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també,
la relació aigua/ciment que ha emprat.
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació, les garanties i les dades que el subministrador
hagi d'aportar, s'han d'especificar abans de l'inici del subministrament.
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE-08.
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres volants sense que aquestes excedeixin el 20% del pes
del ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà excedir el 10%
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de cendres volants o fum de silici per la seva confecció.
En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha de
superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica a l'article 37.3.2 de la norma EHE-08
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons l'art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar
els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450.
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE-08 i complir l'UNE EN 934-2
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.
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Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de resistència a j dies d'edat els valors resultants de
la fórmula següent:
- fcm (t) = ßcc(t)·fcm
- ßcc = exp s [1 (28/t)1/2]
(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l'edat del formigó, t: edat del formigó en dies, s: coeficient
en funció del tipus de ciment (= 0,2 per a ciments d'alta resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ciments normals
i d'enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM 42,5), = 0,38 per a ciments d'enduriment lent (CEM 32,25))).
Valor mínim de la resistència:
- Formigons en massa >= 20 N/mm2
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2
Tipus de ciment:
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN
197-1), Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307)
- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B
(UNE-EN 197-1)
- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i CEM II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1)
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305)
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2),
i els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216)
Classe del ciment: 32,5 N
Densitats dels formigons:
- Formigons en massa (HM):
- 2.300 kg/m3 si fck <=50 N/mm2
- 2.400 kg/m3 si fck > 50 N/mm2
- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a).
La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:
- Obres de formigó en massa: >= 200 kg/m3
- Obres de formigó armat: >= 250 kg/m3
- Obres de formigó pretesat: >= 275 kg/m3
- A totes les obres: <= 500 kg/m3
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació
aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:
- Formigó en massa: <= 0,65
- Formigó armat: <= 0,65
- Formigó pretesat: <= 0,60
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):
- Consistència seca: 0 - 2 cm
- Consistència plàstica: 3 - 5 cm
- Consistència tova: 6 - 9 cm
- Consistència fluida: 10-15 cm
- Consistència líquida: 16-20 cm
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment:
- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3
- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:
- Consistència seca: Nul
- Consistència plàstica o tova: ± 1 cm
- Consistència fluida: ± 2 cm
- Consistència líquida: ± 2 cm

- Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3
- Formigons submergits: >= 375 kg/m3
- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):
- Granulat gruixut D <= 16 mm: <= 450 kg/m3
- Granulat gruixut D > 16 mm: = 400 kg/m3
- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar
embussos als tubs de formigonar.

FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS 'IN SITU'
Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
- Contingut de ciment:
- Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3
- Formigons submergits: >= 375 kg/m3
- Relació aigua-ciment (A/C): < 0,6
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):
- Granulat gruixut d > 8 mm: >= 400 kg/m3
- Granulat gruixut d <= 8 mm: >= 450 kg/m3
Consistència del formigó:
+------------------------------------------------------------+
¦ Assentament con
¦
Condicions
¦
¦
d'Abrams(mm)
¦
d'ús
¦
¦------------------------------------------------------------¦
¦
130 <= H <= 180 ¦ - Formigó abocat en sec
¦
¦
H >= 160
¦ - Formigó bombejat, submergit o
¦
¦
¦
abocat sota aigua amb tub tremie
¦
¦
H >= 180
¦ - Formigó submergit, abocat sota
¦
¦
¦
fluid estabilitzador amb tub tremie ¦
+------------------------------------------------------------+
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar
embussos als tubs de formigonar.
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES 'IN SITU'
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat:
+--------------------------+
¦ Grandària
¦ Contingut ¦
¦ màxima del ¦ mínim de ¦
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦
¦------------------------- ¦
¦
32
¦
350
¦
¦
25
¦
370
¦
¦
20
¦
385
¦
¦
16
¦
400
¦
+--------------------------+
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat:
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FORMIGÓ PER A PAVIMENTS
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball i el corresponent tram de prova (apartat d'execució).
Aquesta fórmula inclourà:
- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 2 mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm;
i 0,063 mm UNE EN 933-2.
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies.
- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït.
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 kg/m3, inclòs el ciment.
Contingut de ciment: >= 300 kg/m3
Relació aigua/ciment: <= 0,46
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313): 2 - 6 cm
Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6%
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i en aquest cas, la proporció d'aire ocluit en el
formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en volum.
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams: ± 1 cm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En camions formigonera.
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin alterar la composició original.
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES 'IN SITU'
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural
DB-SE.
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras
de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents:
- Identificació del subministrador
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Data i hora de lliurament
- Nom de la central de formigó
- Identificació del peticionari
- Quantitat de formigó subministrat
- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:
- Resistència a la compressió
- Tipus de consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE-08
- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:
- Contingut de ciment per m3
- Relació aigua/ciment
- Tipus, classe i marca del ciment
- Contingut en addicions
- Contingut en additius
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha
- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té
- Identificació del ciment, additius i addicions
- Designació específica del lloc de subministrament
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega
- Hora límit d'us del formigó
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a cada dosificació estudiada es realitzaran 3 series
de 4 provetes, procedents de 3 pastades fabricades a la central. 2 provetes s'assajaran a compressió i les altres 2 a l'assaig de penetració d'aigua.
Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó es realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s'assajaran
a compressió a 28 dies, segons UNE EN 12390-3. No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de central certificada, o es disposa
de suficient experiència en el seu ús.
Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la norma EHE-08, es realitzarà l'assaig de la fondària de penetració
d'aigua sota pressió, segons UNE EN 12390-8.
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la dosificació correcte.
Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de subministrament.
Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de qualitat, es realitzaran lots de control de com a màxim:
- Volum de formigonament: <= 100 m3
- Elements o grups d'elements que treballen a compressió:
- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de plantes <= 2
- Elements o grups d'elements que treballen a flexió:
- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de plantes <= 2
- Massissos:
- Temps de formigonament <= 1 setmana
El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del mateix subministrador, i tindran la mateixa dosificació.
En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors anteriors multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del
nivell de garantia per al que s'ha efectuat el reconeixement, conforme a l'article 81 de l'EHE-08.
Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci abans del subministrament del formigó. La conformitat de
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la resistència es comprova determinant la mateixa en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la resistència característica
real.
Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que disposin d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut
i que s'utilitzin en:
- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres
- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums inferiors a 6,00 metres
Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi adoptat una resistència de càlcul a compressió Fcd no superior
a 10 N/mm2.
La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que es vagi a subministrar estigui en possessió d'un
distintiu de qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos.

- El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l'exigida. En altre cas:
- Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre acceptar les sancions previstes en el Plec de Prescripcions
Tècniques Particulars, o sol·licitar la realització d'assaigs d'informació. Aquestes sancions no podran ser inferiors a l'aplicació d'una
penalització al preu unitari del lot, la quantia de la qual sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció.
- Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents assaigs d'informació.
- Assaigs d'informació:
Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302) que s'assajaran a tracció indirecta (UNE 83306)
a edat de 56 dies. La conservació dels testimonis durant les 48 hores anteriors a l'assaig es realitzarà segons la norma UNE 83302.
El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el resultat mig corresponent al tram de prova. El lot s'accepta
si la resistència mitjana del lot és superior. En cas d'incompliment, cal distingir tres casos:
- Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.
- Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres podrà aplicar les sancions previstes en el Plec de Prescripcions
Tècniques Particulars, o bé ordenar la demolició del lot i la seva reconstrucció, a càrrec del Contractista.
- Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec del Contractista.
Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia del qual sigui igual al doble
de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció.
La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les resistències de les provetes fabricades amb un formigó
de la pastada en qüestió i assajades a l'edat determinada. A partir de la mínima resistència obtinguda en qualsevol pastada del lot, es podrà
estimar la característica multiplicant aquella per un coeficient donat per la taula següent:
Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot):
- 2 sèries: 0,88
- 3 sèries: 0,91
- 4 sèries: 0,93
- 5 sèries: 0,95
- 6 sèries: 0,96
Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la fórmula de treball, es rebutjarà el camió controlat.

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà:
- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es determinarà la consistència (UNE 83313), la resistència
a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE 83305) i, si és el cas, el contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350-7).
Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i no s'haguessin obtingut resultats del contingut d'aire
ocluït i de la consistència fora dels límits establerts, es podrà procedir a la realització d'un tram de prova amb aquest formigó. En cas contrari,
s'haurà d'esperar als 28 dies i s'introduiran les modificacions necessàries en la dosificació, i es repetiran els assaigs de resistència.
Control de fabricació i recepció.
- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó
- Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la freqüència indicada, els següents assaigs:
- Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda:
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1)
- Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8)
- Terrossos d'argila (UNE 7133)
- Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3)
- Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2)
- Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el subministrament:
- Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2)
- Substàncies perjudicials (EHE)
- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric (UNE EN 933-1)
- Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies.
- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura.
- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida.
- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda):
- Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315)
- Consistència (UNE 83313)
- Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301)
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
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B06 -

FORMIGONS DE COMPRA

B06N - FORMIGONS D'ÚS NO ESTRUCTURAL
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà d'amassades diferents.
Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i l'altre per la tarda.

B06NN12B.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del plec.
Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir dels valors mitjos dels resultats obtinguts sobre
2 provetes agafades de cada una de les N pastades controlades d'acord amb:
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): <= 30
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08: N >= 1
- Altres casos: N >= 3
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 35 i <= 50
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08: N >= 1
- Altres casos: N >= 4
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 50
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08: N >= 2
- Altres casos: N >= 6
La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a control. Un cop efectuats els assaigs, s'ordenaran els
valors mitjos, xi, de les determinacions de resistència obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades: x1 <= x2 <= ... <= xn
En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, s'acceptarà quan xi >= fck. A més, es considerarà
com un control d'identificació, per tant els criteris d'acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinença del formigó del lot
a una producció molt controlada, amb una resistència certificada i estadísticament avaluada amb un nivell de garantia molt exigent.
Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si:
f(x) = x K2rN
>= fck
on:
- f(x) Funció d'acceptació
- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades
- K2 Coeficient:
Coeficient:
- Número de pastades:
- 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85
- 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67
- 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55
- 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43
- rN: Valor del recorregut mostral definit com a: rN = x (N) x (1)
- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte
Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d'obra o són subministrats de forma contínua per la mateixa
central de formigó preparat, en els que es controlen a l'obra més de 36 pastades del mateix formigó, s'acceptarà si: f(x(1)) = x(1) K3s35* >=
fck.
On: s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó si la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts
està compresa dins del interval corresponent.
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui compresa dins de la tolerància exigida.
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.
Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a la resistència de la pastada que, un cop ordenades
les N determinacions de menor a major, ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el número de pastades a controlar és igual o inferior
a 20, fc,real serà el valor de la resistència de la pastada més baixa trobada a la sèrie.
S'acceptarà quan: fc,real >= fck
Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que:
- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors
- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del subministrament
- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat

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

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
- Interpretació dels assaigs característics:
Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 28 dies, i els resultats del contingut d'aire ocluit i
de la consistència es troben dins dels límits establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent. En cas contrari, s'haurà
d'esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s'introduiran els ajustos necessaris a la dosificació, repetint-se els assaigs característics.
- Interpretació dels assaigs de control de resistència:

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

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/B-Q, 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 sorres 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 l'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'acord amb les prescripcions de l'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 la 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:
- 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.

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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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 de sèrie de la fulla de subministrament
- 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 l'EHE, indicant el tipus (HL- per a formigons de neteja i HNE- per a formigons no estructurals),
la resistència a compressió 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 i 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.
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'acceptarà el formigó si la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts
està compresa dins del interval corresponent.
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui compresa dins de la tolerància exigida.
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.
____________________________________________________________________________
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MORTERS DE COMPRA

B071 - MORTERS AMB ADDITIUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0710250,B0711012,B0716000,B0710180.
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 en 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 orgànics 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 càrregues 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 característiques 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).

- 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 (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2 (abans de les 24 h)
- Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 10 min)
Característiques especials:
- Lliscament (UNE-EN 1308): <= 0,5 mm
Característiques addicionals:
- Alta adherència inicial (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2
- Alta adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2
- Alta adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2
- Alta adherència inicial després de cicles de gel-desgel (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2
- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)
ADHESIUS EN DISPERSIÓ (D):
Característiques fonamentals:
- Adherència inicial (UNE-EN 1324): >= 1 N/mm2
- Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1324): >= 1 N/mm2
- Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Característiques especials:
- Lliscament (UNE-EN 1308): <= 0,5 mm
Característiques addicionals:
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1324): >= 0,5 N/mm2
- Adherència a alta temperatura (UNE-EN 1324): >= 1 N/mm2
- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)
ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R):
Característiques fonamentals:
- Adherència inicial (UNE-EN 12003): >= 2 N/mm2
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 12003): >= 2 N/mm2
- Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Característiques especials:
- Lliscament (UNE-EN 1308): <= 0,5 mm
Característiques addicionals:
- Adherència després del xoc tèrmic (UNE-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 inorgànics, 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 pel 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 pel fabricant, assajades segons la norma corresponent:
- Característiques dels morters frescos:
- Temps d'us (EN 1015-9)
- 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 (UNE-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 segons 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 CIMENTÓS (C):
Característiques dels
- Adherència inicial
- Adherència després
- Adherència després
- Adherència després

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.

adhesius d'adormiment normal:
(UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2
d'immersió en aigua (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2
d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2
de cicles gel-desgel (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2

MORTER DE RAM DE PALETA:
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UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería.

especificada, pastes per a cobrir els escrostonaments i les irregularitats petites que pugui tenir una superfície.
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
La massa, un cop pastada, ha de ser de consistència viscosa i espessa.
Classificació en funció del tipus d'aglomerant:
- Morters anivelladors de ciment: CT
- Morters anivelladors de sulfat de calç: CA
- Morters anivelladors de magnesita: MA
- Morters anivelladors de massilla asfàltica: AS
- Morters anivelladors de resina sintètica: SR
Classificació en funció del gruix d'aplicació.
- Capa fina: 2 a 30mm
- Capa gruixuda: >=35mm
Característiques:
- Resistència mecànica a la compressió d'acord amb UNE-EN 13813. La resistència a la compressió s'indicarà amb una C seguida de la classe de
resistència a compressió en N/mm2
- Resistència mecànica a la flexió: d'acord UNE-EN 13813. La resistència a la flexió s'indicarà amb una F seguida de la classe de resistència
a flexió en N/mm2
- Resistència al desgast: d'acord UNE-EN 13813. Hi ha tres mètodes d'assaig per a quantificar el desgast, mètode de Böhem, mètode BCA, mètode
de rodadura. Cada un es designa amb A (mètode de Böhem), AR (mètode BCA) i RWA (mètode de rodament) seguits del valors obtinguts en els assajos
corresponents.
- Duresa superficial per a pastes anivelladores de magnesita i opcionalment per pastes anivelladores amb àrids fins (<4mm) d'acord amb UNE-EN
13813. La duresa s'indica amb SH seguit del valor en N/mm2
- Resistència a la penetració per a pastes anivelladores de massilla asfàltica. D'acord amb assajos indicats en UNE-EN 13813. La resistència
a la penetració s'indica amb les lletres IP o ICH depenent de l'assaig utilitzat.
- Resistència a la rodament, d'acord amb assaig indicat en prEN13892-7. La resistència a la rodament s'indica amb les lletres RWFC seguit de
la carga en N
- Temps d'adormiment d'acord amb UNE-EN 13813
- Retracció i inflament: d'acord amb UNE-EN 13813
- Mòdul d'elasticitat: d'acord amb UNE-EN 13813. S'indica amb lletra E seguida del valor en kN/mm2
- Resistència a la tracció: d'acord amb UNE-EN 13813. S'indica amb lletra B seguida de valor en N/mm2.
- Resistència al impacte: d'acord amb UNE-EN 13813. S'indica amb lletra IR seguida de valor en Nm
Característiques especials (UNE-EN 13813):
- Resistència elèctrica: Ha de complir
- Resistència química: Ha de complir
- Reacció al foc: Ha de complir
- Emissió de substancies corrosives: Ha de complir
- Resistència tèrmica: Ha de complir
- Permeabilitat a l'aigua: Ha de complir
- Aïllament acústic al soroll d'impacte: Ha de complir
- Absorció acústica: Ha de complir
La designació d'un morter anivellador es realitzà escrivint el nom de la norma, seguit de la nomenclatura del tipus de morter i posteriorment
els diferents dígits de les característiques amb els valors corresponents.

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 de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE,
segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos per a la construcció:
- Sistema 3: Declaració de Prestacions
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
- 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 de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE,
segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a murs, pilars i particions (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 Prestacions
- 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 Prestacions
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 l'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.
____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS
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MORTERS DE COMPRA

B073 - MORTERS I PASTES AUTOANIVELLANTS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0731773.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament:
- Envasat en sacs de polietilè estancs. A l'envàs ha de constar-hi el nom del fabricant i el tipus de producte contingut, el mode i les condicions
d'aplicació.
- En camions formigonera. La pasta 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 de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin alterar la
composició original
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE,
segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos en interiors 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),
- Productes per a usos en interiors no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc ni a reglamentacions sobre substàncies perilloses:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
- Productes per a usos en interiors subjectes a reglamentacions sobre substàncies perilloses,
- Productes per a usos en interiors 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):
- Sistema 3: Declaració de Prestacions
- Productes per a usos en interiors subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes o materials
per als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple
l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):
- Sistema 1: Declaració de Prestacions
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:
- Número d'identificació de l'organisme certificador (només per productes amb sistema 1)
- Número o marca identificativa i adreça registrada del fabricant.
- Dos últims dígits de l'any en que es va aplicar el marcatge CE
- Numero de certificat CE de conformitat (si és el cas)
- Referència a la norma UNE-EN 13813
- Identificació del producte d'acord amb la designació de diferents dígits
- Nom del producte
- Quantitat, (massa o volum)
- Data de fabricació i vida mitja
- Referència del lot
- Diàmetre màxim dels àrids
- Instruccions per la mescla i l'aplicació
- Especificacions de salubritat i seguretat
- Informació sobre les característiques essencials amb els valors necessaris:
- Reacció al foc
- Emissió de substàncies corrossives
- Permeabilitat a l'aigua
- Permeabilitat al vapor d'aigua
- Resistència a compressió
- Resistència a flexió
- Resistència al desgast
- Aïllament acústic
- Absorció acústica
- Resistència tèrmica
- Resistència química.
Emmagatzematge: En el seu envàs, en llocs protegits de la humitat i de la temperatura elevada.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

Pastes autonivellants per a ús en paviments interiors.
CONDICIONS GENERALS:
Producte en pols ja preparat format per ciment, sorra de quars, cola d'origen animal i additius, per a obtenir, amb l'addició d'aigua en la proporció
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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UNE-EN 13813:2003 Pastas autonivelantes y pastas autonivelantes para suelos. Pastas autonivelantes. Características y especificaciones.

Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.
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ADDITIUS, ADDICIONS I PRODUCTES DE TRACTAMENT PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES

B081 - ADDITIUS I ADDICIONS PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B081C010.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Additius són aquelles substàncies o productes que a l'incorporar-se als morters, formigons o beurades, en el moment de pastar-los o prèviament,
en una proporció no superior al 5% del pes del ciment, produeixen modificacions al formigó, morter o beurada, en estat fresc i/o endurit, d'alguna
de les seves característiques, propietats habituals o del seu comportament.
Addicions són aquells materials inorgànics, putzolànics, o amb hidraulicitat latent que, finament dividits, poden ésser afegits al formigó amb
la finalitat de millorar algunes de les seves propietats o donar-li característiques especials.
S'han considerat els elements següents:
- Colorant
- Additius per a formigó:
- Inclusor d'aire
- Reductor d'aigua/plastificant
- Reductor d'aigua d'alta activitat/superplastificant
- Retenidor d'aigua
- Accelerador d'adormiment
- Hidròfug
- Inhibidor de l'adormiment
- Additius per a morters:
- Inclusor d'aire/plastificant
- Inhibidor de l'adormiment per a morter fortament retardat
- Addicions:
- Cendres volants
- Fum de silici
- Escòria granulada
ADDITIUS:
El fabricant ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, ha de garantir-ne l'efectivitat i que no produeixi alteracions
en les característiques mecàniques o químiques del formigó o morter.
Ha de tenir un aspecte homogeni.
El color ha de ser uniforme i s'ha d'ajustar a l'especificat pel fabricant.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de
tolerància indicat, en el seu cas:
Característiques essencials:
- Efecte sobre la corrossió: No ha d'afavorir la corrosió de l'acer embegut en el material.
- Contingut en alcalins (Na2O, equivalent) (UNE-EN 480-12): <= valor especificat pel fabricant
Característiques complementàries:
- Component actiu (UNE-EN 480-6): Sense variacions respecte a l'espectre de referència especificat pel fabricant
- Densitat relativa, en additius líquids (D) (ISO 758):
- D >= 1,10: ± 0,03
- D <= 1,10: ± 0,02
- Contingut en extracte sec convencional (T) (EN 480-8):
- T >= 20%: >= 0,95 T, < 1,05 T
- T < 20%>= 0,90 T, < 1,10 T
- pH (ISO 4316): ± 1 o dins dels límits declarats pel fabricant
ADDITIUS I COLORANTS PER A FORMIGÓ:
Els additius que modifiquin el comportament reològic del formigó o el temps d'adormiment, hauran de complir les condicions de l'UNE EN 934-2 .
Limitacions d'ús d'additius
- Clorur càlcic i productes amb clorurs, sulfurs, sulfits: prohibits en formigó armat i pretesat
- Airejants: prohibits en pretesats ancorats per adherència
- Plastificants amb efecte airejant: Seran admesos si l'aire oclós és <=6% en volum (UNE EN 12350-7)
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
ADDITIUS PER A FORMIGONS:
Característiques essencials:
- Contingut total de clorurs (ISO 1158): <= 0,10%, <= valor especificat pel fabricant
Característiques complementàries:
- Contingut clorurs solubles en aigua (UNE-EN 480-10): <= 0,10%, <= valor especificat pel fabricant
ADDITIU PER A FORMIGÓ INCLUSOR D'AIRE:
L'additiu airejant és un líquid per a incorporar durant el pastat del formigó o el morter i que té per objecte produir fines bombolles d'aire
separades i repartides uniformement, que serveixen per millorar el comportament envers les gelades. Aquestes condicions s'han de mantenir durant
l'adormiment.
Característiques essencials:
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): >= 2,5%
- Contingut d'aire total, en volum (UNE-EN 12350-7): 4 - 6%
- Factor d'espaiament dels buits en el formigó endurit (UNE-EN 480-11): <= 0,200 mm
- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3): >= 75%
No s'han d'utilitzar agents airejants amb formigons excessivament fluids.
La proporció d'aire al formigó s'ha de controlar de forma regular a l'obra.
No es pot mesclar amb d'altres tipus d'additius sense l'autorització prèvia de la DF.
Característiques complementàries:
- Diàmetre de les bombolles (D): 10 <= D <= 1000 micres
ADDITIU PER A FORMIGÓ, REDUCTOR D'AIGUA/PLASTIFICANT:
L'additiu reductor d'aigua/plastificant és un producte per a incorporar durant el pastat del formigó que té per objecte disminuir la quantitat
d'aigua per a una mateixa consistència o augmentar l'assentament en con per una mateixa quantitat d'aigua.
Característiques essencials:
- Reducció d'aigua (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5): >= 5%
- Resistència a compressió a 7 i 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3): >= 110%
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): <= 2%
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ADDITIU PER A FORMIGÓ REDUCTOR D'AIGUA D'ALTA ACTIVITAT/SUPERPLASTIFICANT:
L'additiu reductor d'aigua d'alta activitat /superplastificant, és un producte per a incorporar durant el pastat del formigó que té per objecte
disminuir fortament la quantitat d'aigua per a una mateixa consistència o augmentar considerablement l'assentament en con per una mateixa quantitat
d'aigua.
Característiques essencials:
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): <= 2%
- Valors en relació al mateix formigó sense additiu a igual consistencia:
- Reducció d'aigua (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5): >= 12%
- Resistència a compressió (UNE-EN 12390-3):
- 1 dia: >= 140%
- 28 dies: >= 115%
- Valors en relació al mateix formigó sense additu, a igual relació aigua/ciment:
- Consistència:
- Assentament en con (UNE-EN 12350-2): >= 120 mm
- Escorriment (EN 12350-5): >= 160 mm
- Manteniment de la consistència (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5): >= 30 min després de l'addició, no ha de ser inferior a la consistència inicial
- Resistència a compressió a 28 dies >= 90%
- Contingut en aire <= 2% en volum
ADDITIU PER A FORMIGÓ, RETENIDOR D'AIGUA:
Additiu que redueix la pèrdua d'aigua, en dismunir l'exsudació.
Característiques essencials:
- Exsudació (UNE-EN 480-4): <= 50%
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): <= 2%
- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3):
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.

>= 80%

ADDITIU PER A FORMIGÓ, HIDRÒFUG:
L'additiu hidròfug és un producte que s'afegeix al formigó o morter en el moment de pastar-lo i que té com a funció principal incrementar la resistència
al pas de l'aigua sota pressió a la pasta endurida. Actua disminuint la capilaritat.
Característiques essencials:
- Absorció capil·lar a 7 dies, en massa (UNE-EN 450-5): <= 50%
- Absorció capil·lar a 28 dies, en massa (UNE-EN 450-5): <= 60%
- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3): >= 85%
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): <= 2%
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.
ADDITIU PER A FORMIGÓ, INHIBIDOR D'ADORMIMENT:
L'additiu inhibidor de l'adormiment és un líquid que s'incorpora en el moment de pastar el formigó o morter i té per objecte retardar l'inici
de l'adormiment.
El retard de l'enduriment del formigó ha de ser de manera que, al cap de dos o tres dies, la resistència assolida sigui la mateixa que sense l'additiu.
Característiques essencials:
- Temps d'adormiment (UNE-EN 480-2):
- Inici d'adormiment: >= al del morter de referència + 90 min
- Final d'adormiment: <= al del morter de referència + 360 min
- Resistència a compressió del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3):
- 7 dies: >= 80%
- 28 dies: >= 90%
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): <= 2%
- Reducció d'aigua: >= 5%
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.
ADDITIU PER A FORMIGÓ, ACCELERADOR DE L'ADORMIMENT:
L'additiu per a gunitats és un producte per a incorporar durant el pastat del formigó que té per objecte accelerar el procés d'adormiment.
S'ha de dosificar amb un sistema mecànic que asseguri la regularitat i la precisió de la proporció desitjada d'additiu.
Ha de ser compatible amb el ciment, àrids, fum de sílice i fibres, en ordre a garantir en el formigó projectat les condicions requerides de resistència,
tant en primera edat com en la seva evolució en el temps i també en relació a la durabilitat de l'obra.
No ha de començar a actuar fins el moment d'afegir l'aigua.
Característiques essencials:
- Temps d'adormiment (UNE-EN 480-2):
- Inici d'adormiment (a 20°C): >= 30 min
- Final d'adormiment (a 5°C): <=60%
- Resistència a compressió del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3):
- 28 dies: >= 80%
- 90 dies: >= que la del formigó d'assaig a 28 dies
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): <= 2%
Final de l'adormiment segons la dosificació (assaig Vicat):
- 2%: <= 90 min
- 3%: <= 30 min
- 4%: <= 3 min
- 5%: <= 2 min
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.
ADDITIUS PER A MORTERS:
Característiques essencials:
- Contingut total de clorurs (ISO 1158): <= valor especificat pel fabricant
- Resistència a compressió a 28 dies (UNE-EN 1015-11): >= 70% que la del morter testimoni
Característiques complementàries:
- Contingut clorurs solubles en aigua (UNE-EN 480-10): <= valor especificat pel fabricant
ADDITIU PER A MORTER INCLUSOR D'AIRE/PLASTIFICANT:
Additiu que millora la traballabilitat o que permet una reducció del contingut d'aigua, per incorporació en el pastat, d'una quantitat de petites
bombolles d'aire uniformement distribuïdes, que queden retingudes desprès de l'enduriment.
Característiques essencials:
- Contingut d'aire (EN 1015-7 mètode A):
- Desprès d'un pastat normalitzat: A= 17 ± 3% en volum
- Desprès d'1 h en repòs: >= A - 3%
- Desprès d'un pastat llarg: <= A + 5, >= A - 5%
Característiques complementàries:
- Reducció d'aigua en massa (UNE EN-480-13): >= 8%
Els valors s'han pres en relació al mateix morter sense additiu, a igual consistència.
ADDITIU PER A MORTER INHIBIDOR DE L'ADORMIMENT:
L'additiu inhibidor de l'adormiment s'incorpora en el moment del pastat i té per objecte retardar l'inici de l'adormiment.
Característiques essencials:
- Desprès d'un pastat normalitzat: A= 17 ± 3% en volum
- Desprès de 28 h en repòs: >= 0,70 A%
- Desprès d'un pastat llarg: <= A + 5, >= A - 5%
- Contingut d'aire (EN 1015-7 mètode A):
Característiques complementàries:
- Consistència desprès de 28 h en repòs (EN 1015-4): ± 15 mm del valor inicial
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- Resistència a la penetració desprès de 52 h (EN 1015-9): >= 5 N/mm2 que la del morter d'assaig amb additiu
Els valors s'han pres en relació al mateix morter sense additiu, a igual consistència.
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COLORANT:
El colorant és un producte inorgànic en pols per a incorporar a la massa del formigó, morter o beurada durant el pastat, que té per objecte donar
un color determinat al producte final.
Ha de ser estable als agents atmosfèrics, la calç i als àlcalis del ciment; ha de ser insoluble en aigua, i no ha d'alterar el procés d'adormiment
i enduriment, l'estabilitat de volum, ni les resistències mecàniques del formigó.
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 EN ADDITIUS I COLORANTS:
Subministrament: En envasos tancats hermèticament, sense alteracions i amb etiquetatge.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i de manera que no s'alterin les seves característiques.
El transport i emmagatzematge s'ha de fer de forma que s'eviti la contaminació i la variació de les propietats per factors físics o químics, com
ara glaçades o altes temperatures.

ADDICIONS:
En aplicacions concretes de formigó d'alta resistència fabricat amb ciment tipus CEM I queda permesa l'addició simultània de cendres volants i
fum de silici sempre que la quantitat de fum de silici no superi <=10% del pes del ciment i la suma de les addicions (cendres volants+fum de silici)
no superin <=20% del pes total del ciment
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretensades, es podran fer servir cendres volants com addició en una quantitat <=20% del
pes del ciment, o fum de silici en una quantitat <=10% del pes del ciment
Si el formigó esta destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'ús de cendres volants o fum de silici per a la seva confecció.
En estructures d'edificació si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici ha de superar
el 10% del pes de ciment.
Si al formigó s'addicionen cendres volants o fum de silici, s'haurà de fer servir ciment del tipus CEM I
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

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE D'ADDICIONS
Subministrament: A granel en camions sitja hermètics.
Emmagatzematge: En sitges hermètiques. Les sitges han de tenir pintada una franja vermella de 70 cm d'amplària.

CENDRES VOLANTS:
Cendres volants per a formigons són exclusivament els productes sòlids i en estat de fina divisió provinents de la combustió de carbó bituminós
polvoritzat, en les bòbiles de centrals termoelèctriques, i que són arrossegades pels gasos del procés i recuperat per precipitació electrostàtica
o per captació mecànica.
Les cendres volants s'han de poder utilitzar sempre que es consideri que no han de repercutir a les característiques ni a la durabilitat del formigó,
i que no afavoriran la corrosió de les armadures. A més, s'ha d'utilitzar un ciment tipus CEM I (es donen recomanacions a l'UNE 83414-EX), i el
formigó haurà de disposar d'un certificat de garantia segons l'article 81º de l'EHE.
Resultats segons la UNE-EN 450-1:
Característiques químiques, expressades en proporcions en pes de la mostra seca:
- Contingut de sílice reactiva (UNE-EN 197-1): >= 25%
- Contingut de clorurs Cl- (UNE 80-217): <= 0,10%
- Contingut d'anhídrid sulfúric SO3 (EN 196-2): <= 3,0%
- Òxid de calci lliure (UNE_EN 451-1): <= 1%
(S'admeten continguts fins al 2,5% sempre que l'estabilitat segons art. 4.3.3 UNE EN 450 sigui < 10 mm)
- Pèrdua per calcinació (1h de combustió)(EN 196-2): <= 5,0%
Característiques físiques:
- Finor(% en pes retingut al tamís 0,045 mm)(UNE_EN 451-2): <= 40%
- Índex d'activitat (EN 196-1):
- A 28 dies: > 75%
- A 90 dies: > 85%
- Expansió pel mètode de les agulles (UNE-EN 196-3): < 10 mm
L'especificació relativa a l'expansió només s'ha de tenir en compte si el contingut d'òxid de calci lliure supera l'1%, sense passar del 2,5 %
Toleràncies:
- Densitat sobre valor mig declari fabricant(UNE 80-122): ± 150 kg/m3
- Pèrdua al foc: + 2,0%
- Finor: + 5,0%
- Variació de la finor: ± 5,0%
- Contingut de clorurs: + 0,01%
- Contingut d'óxid de calci lliure: +0,1%
- Contingut SO3: + 0,5%
- Estabilitat: + 1,0 mm
- Índex d'activitat: - 5,0%

ADDITIUS PER A FORMIGONS:
UNE-EN 934-2:2002 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado
y etiquetado.
UNE-EN 934-2:2002/A1:2005 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad,
marcado y etiquetado.
UNE-EN 934-2:2002/A2:2006 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad,
marcado y etiquetado.

FUM DE SILICI:
El fum de fum silici o microsilici és una addició en pols per a formigons projectats, que té per objecte millorar la seva treballabilitat, resistència
a mig termini i compacitat. És un subproducte de la reducció de quars de gran puresa amb carbó en forns elèctrics d'arc, del que s'obté silici
i ferrosilici.
La DF pot acceptar la utilització d'un fum de silici que no compleixi els requisits anteriors, sempre i quan quedin garantits els requisits del
formigó, tant en fresc com en endurit.
Contingut d'òxid de silici (SiO2): >= 85%
Contingut de clorurs Cl- (UNE 80-217): < 0,10%
Pèrdua al foc (UNE_EN 196-2): < 5%
Proporció de partícules inferiors a 1 micra: 90 - 95%
Índex d'activitat (UNE_EN 196-1): > 100%
Tolerància en pes: ± 3 % del pes o volum
ESCÒRIA GRANULADA:
L'escòria granulada és escòria siderúrgica, que pot utilitzar-se com a granulat fi en la confecció de formigons.
Es considera granulat fi el que passa pel tamís 4 (UNE-EN 933-2).
Ha de ser estable, és a dir no ha de contenir silicats inestables ni compostos ferrosos.
No ha de contenir sulfurs oxidables.
Contingut màxim de substàncies perjudicials en % en pes:
- Terrossos d'argila: 1%
- Material retingut pel tamís 0,063 (UNE 7-050) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 (UNE 7-244): 0,50
- Compostos de sofre expressats en SO3- i referits al granulat sec: 2%
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment: Nul·la
Pèrdua de pes màxim experimentada pels granulats en ser sotmesos a 5 cicles de tractament amb solucions de sulfat sòdic o sulfat magnèsic (UNE
7-136):
- Amb sulfat sòdic: <= 10%
- Amb sulfat magnèsic: <= 15%
ESCÒRIA GRANULADA PER A GRAVA-ESCÒRIA:
Reactivitat (PG 3/75): alfa > 20
Contingut d'aigua en pes (h) en funció del coeficient alfa de reactivitat:
- 20 < alfa <= 40: h < 15%
- 40 < alfa <= 60: h < 20%
- alfa > 60: h < 25%
La corba granulomètrica ha de quedar dins dels límits següents:
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SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE D'ESCÒRIA GRANULADA:
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.
Emmagatzematge: Protegides de contaminacions, especialment les del terra, i separant les diverses fraccions granulomètriques.
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

ADDITIUS PER A MORTERS:
UNE-EN 934-3:2004 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para morteros para albañilería. Definiciones, requisitos,
conformidad, marcado y etiquetado.
UNE-EN 934-3:2004/AC:2005 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para morteros para albañilería. Definiciones, requisitos,
conformidad, marcado y etiquetado.
ADDICIONS PER A FORMIGONS:
UNE-EN 450-1:2006 Cenizas volantes para hormigón. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad.
UNE-EN 13263-1:2006 Humo de sílice para hormigón. Parte 1: Definiciones, requisitos y criterios de conformidad.
ÚS PER A FORMIGONS:
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 EN ADDITIUS:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE,
segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a morter per a ram de paleta,
- Productes per a formigó:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
El subministrament del producte ha de venir acompanyat del certificat de qualitat corresponent i la fitxa tècnica del fabricant. A més, ha d'incloure
la designació de l'additiu d'acord a la norma UNE EN 934-2.
El certificat ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, i indicar la seva funció principal; també ha de garantir la
seva efectivitat i que no produeixi alteracions en les característiques mecàniques o químiques del formigó o morter.
La documentació ha d'incloure també:
- Nom del laboratori
- Si no es un laboratori públic, ha d'exposar la declaració d'estar acreditat per a realitzar els assaigs
- Data d'emissió del certificat
- Garantia de que el tractament estadístic és equivalent
L'entrega d'aditius haurà d'anar acompanyada d'una full de subministrament proporcionat pel subministrador, on hi ha de constar com a mínim les
següents dades:
- Identificació del Subministrador
- Número del certificat de marcatge CE
- Número de sèrie del full de subministrament
- Identificació del Peticionari
- Data del lliurament
- Quantitat subministrada
- Designació de l'additiu segons Art. 29.2 de l'EHE-08
- Identificació del lloc de subministrament
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS PER A FORMIGÓ:
A l'embalatge o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:
- Designació (d'acord amb l'apartat 8 de la norma UNE-EN 934-2)
- El nom del lot i fàbrica de producció
- Requisits per a l'emmagatzematge, inclòs límit de temps a partir del qual les propietats ja no estan garantides
- Instruccions d'homogeneització abans del seu ús, en el seu cas
- Instruccions d'us i precaucions relatives a la seguretat
- Interval d'ús recomanat 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.
El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:
- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca d'identificació del fabricant
- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- Referència a la norma EN 934-2
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst, etc.)
- Designació del producte
- Informació de les característiques essencials aplicables amb els valors declarats, en el seu cas
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS PER A MORTER:
A l'embalatge o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:
- Designació (d'acord amb l'apartat 8 de la norma UNE-EN 934-3)
- El nom del lot i fàbrica de producció
- Requisits per a l'emmagatzematge, inclòs límit de temps a partir del qual les propietats ja no estan garantides
- Instruccions d'us i precaucions relatives a la seguretat
- Interval d'ús recomanat 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.
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símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: ZA.3
Número d'identificació de l'organisme de certificació
Nom o identificació i direcció registrada del fabricant
Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
Número del certificat de conformitat CE del control de producció en fàbrica, en el seu cas
Referència a la norma EN 934-3
Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst, etc.)
Designació del producte
Informació de les característiques essencials aplicables amb els valors declarats, en el seu cas

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN COLORANT PER A FORMIGONS:
El subministrament del producte ha de venir acompanyat del certificat de qualitat corresponent i la fitxa tècnica del fabricant. A més, ha d'incloure
la designació de l'additiu d'acord a la norma UNE EN 934-2.
El certificat ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, i indicar la seva funció principal; també ha de garantir la
seva efectivitat i que no produeixi alteracions en les característiques mecàniques o químiques del formigó o morter.
La documentació ha d'incloure també:
- Nom del laboratori
- Si no es un laboratori públic, ha d'exposar la declaració d'estar acreditat per a realitzar els assaigs
- Data d'emissió del certificat
- Garantia de que el tractament estadístic és equivalent
A la fulla de subministrament hi ha de constar:
- Identificació del subministrador
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Identificació del peticionari
- Data d'entrega
- Designació de l'additiu
- Quantitat subministrada
- Identificació del lloc de subministrament
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDICIONS:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE,
segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a formigons, morters i pastes:
- Sistema 1+: Declaració de Prestacions
L'entrega d'addicions haurà d'anar acompanyada d'una full de subministrament proporcionat pel subministrador, on hi han de constar com a mínim
les següents dades:
- Identificació del Subministrador
- Número del certificat de marcatge CE, per les cendres volants i escòries granulades
- Identificació de la instal·lació de procedència (central tèrmica o alt forn) per a cendres volants
- Número de sèrie del full de subministrament
- Identificació del Peticionari
- Data del lliurament
- Quantitat subministrada
- Designació de l'addició segons Art. 30 de l'EHE-08
- Identificació del lloc de subministrament
La documentació ha d'incloure també:
- Nom del laboratori
- Si no es un laboratori públic, ha d'exposar la declaració d'estar acreditat per a realitzar els assaigs
- Data d'emissió del certificat
- Garantia de que el tractament estadístic és equivalent
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CENDRES VOLANTS:
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 del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:
- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca d'identificació i direcció registrada del fabricant
- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- Número del certificat de conformitat CE
- Referència a la norma UNE EN 450-1
- Descripció del producte: nom genèric, material i ús previst
- Informació sobre característiques essencials (taula ZA.1) UNE-EN 450-1
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN FUM DE SILICI:
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 del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:
- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca d'identificació i direcció registrada del fabricant
- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- Número del certificat de conformitat CE
- Referència a la norma UNE EN 13263-1
- Descripció del producte: nom genèric, material i ús previst
- Informació sobre característiques essencials (taula ZA.1) UNE-EN 13263-1
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Control del subministrament del material, amb recepció del corresponent certificat de qualitat d'acord a les condicions exigides.
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient informació, ha de poder determinar l'execució
de comprovacions mitjançant assaigs.
OPERACIONS DE CONTROL EN ADDITIUS PER A FORMIGÓ:
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de realitzar els assaigs identificatius del producte
(UNE-EN 934-2).
OPERACIONS DE CONTROL EN ADDITIU INCLUSOR D'AIRE PER A FORMIGÓ:
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'ha de realitzar l'assaig de quantitat d'aire ocluït (UNE-EN
12350-7).
OPERACIONS DE CONTROL EN COLORANT:
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de realitzar els assaigs identificatius del producte
(UNE-EN 934-2).
OPERACIONS DE CONTROL EN CENDRES VOLANTS:
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de realitzar els assaigs identificatius del producte:
- Determinació de la pèrdua per calcinació (UNE-EN 196-2)
- Determinació de la finor de mòlta (UNE-EN 451-2)
- Índex d'activitat resistent amb ciment pòrtland (UNE-EN 450-1)
- Estabilitat de volum (UNE-EN 196-3)
- Contingut de clorurs (UNE-EN 196-2)
- Percentatge d'òxid de calç lliure (UNE-EN 451-1)
- Contingut d'anhídrid sulfúric (UNE-EN 196-2)
OPERACIONS DE CONTROL EN FUM DE SILICI:
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de realitzar els assaigs identificatius del producte:
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Determinació de la pèrdua per calcinació (UNE-EN 196-2)
Índex d'activitat resistent amb ciment pòrtland (UNE-EN 13263-1)
Contingut de clorurs (UNE-EN 196-2)
Contingut d'òxid de silici (UNE-EN 196-2)

OPERACIONS DE CONTROL EN ESCÒRIA GRANULADA:
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de realitzar els assaigs identificatius del producte
(UNE-EN 934-2).
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes UNE corresponents i a l'EHE-08 en addició de fums de sílice.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ADDITIUS:
La conformitat dels additius que disposin de marcatge CE, s'ha de comprovar mitjançant la verificació documental de que els valors declarats en
els documents que acompanyen al marcatge, permeten deduir el compliment de les especificacions contemplades en projecte i en l'article 29º de
l'EHE.
En el cas dels additius que no disposin del marcatge CE, el Constructor, o el Subministrador del formigó o dels elements prefabricats, haurà d'aportar
un certificat d'assaig, amb una antiguitat inferior a 6 mesos, realitzat per un laboratori de control autoritzat, que demostri la conformitat
de l'additiu vers les especificacions de l'article 29º de l'EHE-08, amb un nivell de garantia estadística equivalent a l'exigit pels additius
amb marcatge CE a la norma UNE EN 934-2.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN COLORANT:
No s'han d'utilitzar additius que no arribin correctament referenciats i acompanyats amb el corresponent certificat de garantia del fabricant.
El Director d'obra ha de decidir l'acceptació d'un producte colorant, així com el seu ús, a la vista dels resultats dels assaigs previs realitzats.
En el cas dels additius que no disposin del marcatge CE, el Constructor, o el Subministrador del formigó o dels elements prefabricats, haurà d'aportar
un certificat d'assaig, amb una antiguitat inferior a 6 mesos, realitzat per un laboratori de control autoritzat, que demostri la conformitat
de l'additiu vers les especificacions de l'article 29º de l'EHE-08, amb un nivell de garantia estadística equivalent a l'exigit pels additius
amb marcatge CE a la norma UNE EN 934-2.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ADDICIONS:
Els assaigs de comprovació del producte han de resultar conformes a les especificacions del plec.
La conformitat de les addicions que disposin de marcatge CE, es comprovarà mitjançant la verificació documental de que els valors declarats en
els documents que acompanyen al marcatge, permeten deduir el compliment de les especificacions contemplades en projecte i en l'article 30º de
l'EHE.
____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS
B09 -

ADHESIUS

B090 - ADHESIUS D'APLICACIÓ UNILATERAL
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0901000,B0906000,B0907100,B0907200.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Adhesius que només requereixen escampar-se a una de les cares dels elements a unir.
S'han considerat els tipus següents:
- En dispersió aquosa
- Aquós en dispersió vinílica
- En solució alcohòlica
- De poliuretà bicomponent
- De poliuretà (un sol component)
- De PVC
- De resines epoxi
- Bipolímer acrílic en dispersió aquosa per a col·locació de plaques de poliestirè
EN DISPERSIÓ AQUOSA:
Adhesiu de resines sintètiques per a la col·locació de paviments de PVC i revestiments tèxtils.
Ha de ser de fàcil aplicació, tenir una gran força adhesiva inicial i no ser inflamable ni tòxic.
Densitat a 20°C: <= 1,24 g/cm3
Contingut sòlid: Aprox. 70%
Rendiment: 250 - 350 g/m2
AQUÓS EN DISPERSIÓ VINÍLICA:
Adhesiu per a la col·locació de revestiments murals i papers vinílics.
No ha de de ser inflamable ni tòxic.
Densitat: 1,01 g/cm3
Rendiment: Aprox. 200 g/m2
Temperatura de treball: >= 5°C
EN SOLUCIÓ ALCOHÒLICA:
Adhesiu de resines sintètiques en solució alcohòlica, per a la col·locació de paviments tèxtils lleugers.
Ha de ser de fàcil aplicació i tenir una gran força adhesiva inicial.
Densitat a 20°C: 1,5 g/cm3
Contingut sòlid: 84 - 86
Rendiment: Aprox. 450 g/m2
DE POLIURETÀ BICOMPONENT:
Adhesiu de poliuretà bicomponent, per a la col·locació de paviments de goma.
Ha de ser de fàcil aplicació, exempt de dissolvents i no inflamable.
DE POLIURETÀ (UN SOL COMPONENT):
Adhesiu format per un aglomerant de resines hidroxilades soles o modificades, que catalitzen en ésser mesclades amb un isocianat.
Característiques de la pel·lícula líquida:
- La mescla preparada, després de tres minuts d'agitació (INTA 163.203) no ha de tenir grumolls, pallofes ni dipòsits durs
- Temperatura d'inflamació (INTA 160.232 A): >= 30°C
- Rendiment per a una capa superior a 150 micres: > 1 m2/kg
- Temperatura d'enduriment: >= 15°C
- Temps d'aplicació a 20°C: > 3 h
Resistència química de la pel·lícula seca:
- Àcid cítric, 10%: 15 dies
- Àcid làctic, 5%: 15 dies
- Àcid acètic, 5%: 15 dies
- Oli de cremar: Cap modificació
Pàgina: 26

Centre per a gent gran a Vilobí d'Onyar

Centre per a gent gran a Vilobí d'Onyar

- Xilol: Cap modificació
- Clorur sòdic, 10%: 15 dies
- Aigua: 15 dies

Adherència del recobriment (UNE 37-504):
Puresa del zinc (UNE 37-504): >= 98,5%
Toleràncies:
- Diàmetre: ± 2% diàmetre nominal

PVC:
Adhesiu preparat per a la unió de materials de PVC.
Ha de ser de fàcil aplicació i tenir una gran força adhesiva inicial.
Ha de tenir bona estabilitat dimensional als canvis de temperatura i no ha de produir olors molestes.
Temps de pre-assecatge en condicions normals: <= 1 min
Resistència a la compressió: > 10 N/mm2
Resistència a la tracció: > 18 N/mm2
DE RESINES EPOXI:
Adhesiu de resines epoxi bicomponent, per a la col·locació de paviments de goma i revestiment de PVC.
Ha de ser resistent a la humitat, a la calor, als olis, als dissolvents, als àcids i als àlcalis diluïts.
La mescla dels dos components s'ha de fer amb la mateixa proporció.
Temps d'aplicació a 20°C: 3 - 4 h
BIPOLÍMER ACRÍLIC EN DISPERSIÓ AQUOSA:
Adhesiu de pasta aquosa, format per càrregues minerals i additius i com a lligant principal, un copolímer acrílic en dispersió.
Ha de ser apte per a barrejar-se amb el ciment.
Extracte sec a 105°C: 75 - 78
Contingut de cendres a 450°C: 65 - 68
Toleràncies:
- Densitat: ± 0,1%
- Extracte sec: ± 3%
- Contingut de cendres: ± 3%

Ha de complir

FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT:
Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment orgànic de PVC aplicat per extrusió o sinterització.
El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de l'UNE 36-732.
La concentricitat i l'adherència del recobriment de PVC ha de complir les especificacions del article 6.5 UNE 36-732.
Característiques del galvanitzat: G-1B (UNE 37-506)
Resistència a la tracció:
- Qualitat recuit: =< 600 N/mm2
- Qualitat dur: > 600 N/mm2
Toleràncies:
- Diàmetre: taula 1 UNE 36-732
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les dades següents:
- Identificació del fabricant o nom comercial
- Identificació del producte
- Diàmetre i llargària dels rotlles
Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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
Per adhesius de PVC, el fabricant ha de facilitar les dades següents:
- Color
- Densitat
- Viscositat
- Contingut sòlid
Emmagatzematge: En el seu envàs, en locals ventilats, sense contacte amb el terreny.
Temperatura d'emmagatzematge:
- Dispersió aquosa, dispersió vinílica: >= 10°C
- Solució alcohólica, poliuretà, PVC, resines epoxi: 5°C - 30°C
Per a adhesiu aquós en dispersió vinílica el temps màxim d'emmagatzematge és 1 any a partir de la data de fabricació.

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 - MATERIALS BÀSICS
B0A -

FERRETERIA

B0A3 - CLAUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

B0A31000.

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

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.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS
B0A -

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.

FERRETERIA

B0A1 - FILFERROS

ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:
El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials.
Protecció de galvanitzat: >= 275 g/m2
Puresa del zinc, en pes: >= 98,5%
Toleràncies dels claus i tatxes:
- Llargària: ± 1 D

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0A14200,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

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de ser de secció constant i uniforme.
Ha de complir les especificacions de la norma UNE 36722.

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

Subministrament: Empaquetats.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:
El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames, grans, rugositats o esquerdes, no ha de tenir taques ni d'altres
imperfeccions superficials.
La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions de les taules I i II de l'UNE 37-506.
Resisténcia a la tracció (UNE 37-504):
- Qualitat G1 o G2: 1770 N/mm2
- Qualitat G3: 1570 N/mm2
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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.
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UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica.
UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida.

- 5°C - 0°C: 5 h
VOLANDERES:
Diàmetre interior de la volandera:
- Diàmetre del cargol 10 mm: 11 mm
- Diàmetre del cargol 11 mm: 13 mm

____________________________________________________________________________

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
B0 - MATERIALS BÀSICS
B0A -

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.

FERRETERIA

B0A4 - VISOS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

B0A4A400,B0A44000.

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

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Tijes cilíndriques o còniques, amb filet de secció triangular que dibuixa sobre la seva superfície una hèlice contínua.
S'han considerat els tipus següents:
- Visos galvanitzats
- Visos per a fusta o tac de PVC
- Visos per a conglomerats de fusta, de llautó
- Visos per a plaques de cartró-guix, cadmiats o galvanitzats
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El perfil de la rosca del vis ha d'estar en relació amb el seu diàmetre (UNE 17-008), i la llargària de la rosca, en relació amb la seva llargària
(UNE 17-051).
La seva superfície ha de ser llisa, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes superficials.
Els fils de la rosca no han de tenir defectes de material ni empremtes d'eines.
Cementació del vis: > 0,1 mm

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS
B0B -

ACER I METALL EN PERFILS O BARRES

ACABAT CADMIAT:
El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni imperfeccions superficials.

B0B2 - ACER EN BARRES CORRUGADES

ACABAT GALVANITZAT:
El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni imperfeccions superficials.
Protecció de galvanitzat: >= 275 g/m2
Puresa del zinc, en pes: >= 98,5%

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0B2A000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Acer per a armadures passives d'elements de formigó:
S'han considerat els elements següents:
- Barres corrugades

Subministrament: Empaquetats.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els
materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres
de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE
o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni fissures.
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre matèria perjudicial.
Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d'armadures bàsiques electrosoldades en gelosia.
Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, uniformement distribuïdes al llarg de tota la llargària. Dins
de cada fila, les corrugues han d'estar uniformement espaiades.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de
tolerància indicat, en el seu cas:
- Diàmetre nominal: s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080.
- Diàmetres nominals <= 10,00 mm: Variació en intervals de mig mm
- Diàmetres nominals > 10,00 mm: Variació en unitats senceres de mm
- Dimensions i geometria de les corrugues: Ha de complir l'especificat en l'apartat 7.4.2 de la UNE-EN 10080.
- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080, en relació amb el diàmetre nominal i l'àrea nominal
de la secció transversal
- Secció equivalent: >= 95,5% Secció nominal
- Aptitud al doblegat:
- Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha d'apreciar trencaments o fissures
- Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha d'apreciar trencaments o fissures
Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080):
- Tensió d'adherència:
- D < 8 mm: >= 6,88 N/mm2
- 8 mm <= D <= 32 mm: >= (7,84-0,12 D) N/mm2
- D > 32 mm: >= 4,00 N/mm2
- Tensió de última d'adherència:
- D < 8 mm: >= 11,22 N/mm2
- 8 mm <= D <= 32 mm: >= (12,74-0,19 D) N/mm2
- D > 32 mm: >= 6,66 N/mm2
- Composició química (% en massa):
+---------------------------------------------------------+
¦
¦ C
¦ Ceq ¦
S
¦
P
¦
Cu ¦
N
¦
¦
¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦
¦Colada
¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦
¦Producte ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦
+---------------------------------------------------------+
Ceq = Carboni equivalent
Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni equivalent disminueix en un 0,02% en massa.
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.

TAC QUÍMIC:
L'ampolla ha de ser de vidre i estanca.
Ha de contenir un adhesiu de dos components: una resina de reacció i un enduridor d'aplicació en fred.
El cargol ha de ser d'acer zincat. Ha de dur una marca per tal de conèixer la seva profunditat d'ús. El cap de l'extrem lliure ha de ser compatible
amb l'adaptador de la perforadora.
Diàmetre de l'ampolla: 14 mm
Temps d'enduriment segons temperatura ambient:
> 20°C: 10 min
10°C - 20°C20 min
0°C - 10°C: 1 h

BARRES I ROTLLES D'ACER CORRUGAT SOLDABLE:
El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.1 de la UNE-EN 10080:
- Descripció de la forma
- Referència a la norma EN
- Dimensions nominals
- Classe tècnica
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de
tolerància indicat, en el seu cas:
- Característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions de l'apartat 7.4.2 de la norma UNE-EN 10080.
- Característiques mecàniques de les barres:

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS
B0A -

FERRETERIA

B0A6 - TACS I VISOS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0A61600,B0A6AH9B,B0A61500,B0A62F90.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conjunt d'una peça per a encastar (tac) i un cargol o un vis. El sistema de subjecció del tac pot ser per adherència química o per expansió produida
per la deformació de la peça en ser comprimida pel cargol.
S'han considerat els tipus següents:
- Tac d'expansió de niló i vis d'acer
- Tac d'expansió d'acer, amb vis, volandera i femella del mateix material
- Fixació mecànica formada per una base metàl·lica cargolada, vis d'acer, beina de PVC, volanderes d'estanquitat i tap de cautxú
- Tac químic format per una ampolla amb resina, cargol, volandera i femella
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- Acer soldable (S)
- Allargament total sota càrrega màxima:
- Acer subministrat en barres: >= 5,0%
- Acer subministrat en rotlles: >= 7,5%
- Acer soldable amb característiques especials de ductilitat (SD):
- Allargament total sota càrrega màxima:
- Acer subministrat en barres: >= 7,5%
- Acer subministrat en rotlles: >= 10,0%
- Resistència a fatiga: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.d de l'EHE-08
- Deformació alternativa: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.e de l'EHE-08
+----------------------------------------------------------+
¦Designació¦ Lím.elàstic ¦ Càrrega ¦Allargament ¦ Relació ¦
¦
¦
fy
¦unitaria ¦
al
¦ fs/fy
¦
¦
¦
¦trencament¦trencament ¦
¦
¦
¦
N/mm2
¦fs(N/mm2) ¦
¦
¦
¦----------¦-------------¦----------¦------------¦---------¦
¦ B 400 S ¦ >= 400
¦ >= 440
¦ >= 14%
¦ >= 1,05 ¦
¦ B 500 S ¦ >= 500
¦ >= 550
¦ >= 12%
¦ >= 1,05 ¦
¦ B 400 SD ¦ >= 400
¦ >= 480
¦ >= 20%
¦ >= 1,20 ¦
¦
¦
¦
¦
¦ <= 1,35 ¦
¦ B 500 SD ¦ >= 500
¦ >= 575
¦ >= 16%
¦ >= 1,15 ¦
¦
¦
¦
¦
¦ <= 1,35 ¦
+----------------------------------------------------------+
- Diàmetre nominal: S'han d'ajustar a la sèrie següent (mm): 6 8 10 12 14 16 20 25 32 i 40 mm
- S'ha d'evitar utilitzar barres de diàmetre <= 6 mm, en el cas d'armadura muntada o elaborada amb soldadura.
Toleràncies:
- Massa:
- Diàmetre nominal > 8,0 mm: ± 4,5% massa nominal
- Diàmetre nominal <= 8,0 mm: ± 6% massa nominal
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.

de colada, mitjançant la determinació de les característiques químiques sobre 1 de cada quatre lots, realitzant com a mínim 5 assaigs.
La composició química podrà presentar les variacions següents respecte el certificat de control de producció per a ser acceptada:
%Cassaig = %Ccertificat: ±0,03
%Ceq assaig = %Ceq certificat: ±0,03
%Passaig = %Pcertificat: ±0,008
%Sassaig = %Scertificat: ±0,008
%Nassaig = %Ncertificat: ±0,002
Un cop comprovada la traçabilitat de la colada, es farà la divisió en lots de com a mínim 15 barres. Par a cada lot, s'assajaran 2
provetes sobre les que es faran els següents assaigs:
- Comprovació de la secció equivalent
- Comprovació de les característiques geomètriques
- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple
- Comprovació del límit elàstic, la càrrega de ruptura, la relació entre ells, i l'allargament de ruptura
- En el cas d'estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l'acer es podrà demostrar mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de
com a màxim un any d'antiguitat, que compleixin amb l'article 38.10, i realitzat en un laboratori acreditat
- En el cas d'estructures situades en zona sísmica, el comportament de l'acer es podrà demostrar mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs,
de com a màxim un any d'antiguitat, que compleixin amb l'article 32º, i realitzat en un laboratori acreditat.
- Comprovacions experimentals de les armadures elaborades durant el subministrament o la seva fabricació en obra:
- El control experimental de les armadures elaborades comprendrà la comprovació de les característiques mecàniques, les d'adherència, i les
de les seves dimensions geomètriques, així com les característiques en cas de realitzar soldadura resistent.
- En cas de disposar d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà eximir la realització de les comprovacions experimentals.
- Es definirà com a lot de control experimental quan es compleixi:
- Pes del lot <= 30 t
- Les armadures fabricades a central aliena a l'obra, hauran de ser subministrades en remeses consecutives des de la mateixa instal·lació
de ferralla
- Si es fabriquen a obra, les que s'hagin produït en un període d'1 mes
- Estar fabricades amb el mateix tipus d'acer i forma de producte
Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats.
- Comprovació de la conformitat de les característiques mecàniques:
- Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzarà l'assaig a tracció sobre 2 provetes per a cada mostra corresponent a un
diàmetre de cada sèrie. Si l'acer estigués en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs
sobre una única proveta. En el cas que no s'hagin utilitzat processos de redreçat, es podrà eximir la realització d'aquest assaigs.
- Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres per lot, corresponents a les combinacions de diàmetres més representatius
del procés de soldadura, realitzant-se: assaigs de tracció sobre 2 provetes dels diàmetres més petits de cada mostra, i assaigs de doblat
simple, o el de doblat desdoblat, sobre 2 provetes dels diàmetres més grans. Si l'acer estigués en possessió d'un distintiu de qualitat
oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única proveta.
- Comprovació de la conformitat de les característiques d'adherència:
Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cada un dels diàmetres que formin part del lot d'acer redreçat, i es determinaran les característiques
geomètriques. En el cas que l'acer disposi d'un certificat de les característiques d'adherència segons l'annex C de l'UNE EN 10080, només
caldrà determinar l'altura de la corruga.
- Comprovació de la conformitat de les característiques geomètriques:
Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una inspecció per determinar la correspondència dels diàmetres de les armadures i el tipus d'acer
entre el indicat en el projecte i la fulla de subministrament. A més es revisarà que l'alineació dels seus elements rectes, les seves dimensions,
i els diàmetres de doblat, no presentin desviacions observables a simple vista en els trams rectes, i que els diàmetres de doblat i les desviacions
geomètriques respecte a les formes d'especejament del projecte són conformes amb les toleràncies establertes en el mateix, o conformes a l'annex
11 de l'EHE-08.
- Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent:
Si s'utilitza una soldadura resistent per a l'elaboració de l'armat a fàbrica, la DF haurà de demanar les evidències documentals de que el
procés està en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut. Si l'elaboració de l'armat es fa a obra, la DF permetrà la realització
de la soldadura resistent només en el cas que es faci un control d'execució intens.
A més, la DF haurà de disposar la realització d'una sèrie de comprovacions experimentals de la conformitat del procés, en funció del tipus
de soldadura, d'acord amb 7.2 de l'UNE 36832.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual agressivitat de l'ambient.
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència.
Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en obra, s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar
que no hi hagi alteracions superficials.
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1%
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón armado. Generalidades.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d'origen i la fàbrica i una altra que identifica la classe tècnica (segons l'especificat
en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080), aquesta marca s'ha de repetir a intervals <= 1,5 m
Cada partida d'acer ha d'anar acompanyada d'una full de subministrament que com a mínim, ha de contenir la informació següent:
- Identificació del subministrador
- Número d'identificació de la certificació d'homologació d'adherència (apartat 32.2 EHE-08)
- Número de sèrie del full de subministrament
- Nom de la fàbrica
- Data d'entrega i nom del peticionari
- Quantitat d'acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d'acer
- Diàmetres subministrats
- Designació dels tipus d'acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080
- Forma de subministrament: barra o rotlle
- Identificació i lloc de subministrament
- Sistema d'identificació adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080
- Classe tècnica segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080
- Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura
El fabricant ha de facilitar un certificat d'assaig que garanteixi el compliment de les característiques anteriors, on s'ha d'incloure la informació
següent:
- Data d'emissió del certificat
- Certificat de l'assaig de doblegat-desdoblegat
- Certificat de l'assaig de doblegat simple
- Certificat de l'assaig de fatiga en acers tipus SD
- Certificat de l'assaig de deformació alternativa en acers tipus SD
- Certificat d'homologació d'adherència en el cas en que es garanteixi les característiques d'adherència mitjançant l'assaig de la biga
- Marca comercial de l'acer
- Forma de subministrament: barra o rotlles
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Per a cada partida de subministrament que arribi a l'obra:
- Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, segons article 32º de la norma EHE-08.
- Inspecció visual del material i observació de les marques d'identificació.
- Quan l'acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant la verificació documental de que els valors declarats en els
documents del marcatge permetin deduir el compliment de les especificacions contemplades en el projecte i a l'article 32 de l'EHE-08.
Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l'elaboració d'armadures per a formigó armat, hauran de ser conformes
a l'EHE-08 i a l'UNE-EN 10080. La demostració d'aquesta conformitat es podrà efectuar mitjançant:
- La possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a l'article 81 de l'EHE-08
- La realització d'assaigs de comprovació durant la recepció. Es farà en funció de la quantitat d'acer subministrat:
- Subministrament < 300 t:
- Es dividirà el subministrament en lots de com a màxim 40 t que siguin del mateix subministrador, fabricant, designació i sèrie, i es
prendran 2 provetes on es realitzaran els següents assaigs:
- Comprovació de la secció equivalent
- Comprovació de les característiques geomètriques
- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple
- A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada diàmetre, el tipus d'acer utilitzat i el seu fabricant, el límit elàstic, la
càrrega de ruptura, l'allargament de ruptura, i l'allargament sota càrrega màxima.
- Subministrament >= 300 t:
- Es prendran 4 provetes per a la comprovació de les característiques mecàniques del cas anterior.
- Alternativament, el Subministrador podrà optar per facilitar un certificat de traçabilitat, signat per persona física, on es declarin
els fabricants i les colades de cada subministrament. A més, facilitarà una còpia del certificat del control de producció del fabricant,
on es recullin els resultats dels assaigs mecànics i químics de cada colada. En aquest cas, s'efectuaran assaigs de contrast de traçabilitat
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d'acord a la norma UNE 36-092 i a l'EHE-08. El control plantejat es realitzarà
abans de començar el formigonat de les estructures, en el cas de material sense marca de qualitat, o abans de la posta en servei en el cas de
que disposi de l'esmentada marca de qualitat de producte.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
S'acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreçat, les característiques mecàniques de l'armadura presentin resultats conformes als marges
definits a l'EHE-08 (art. 32.2). En el cas d'altres processos, s'acceptarà el lot quan els assaigs de tracció i doblat compleixin amb les
especificacions establertes.
En cas de no complir-se alguna especificació, s'efectuarà una nova presa de mostres del mateix lot. Si es tornés a produir un incompliment d'alguna
especificació, es rebutjaria el lot.
En el cas de l'acer subministrat en barra, i respecte a les característiques d'adherència, s'acceptarà el lot si es compleixen les especificacions
definides a l'art. 32.2 de l'EHE-08. En cas contrari, es tornarà a fer una presa de mostres del mateix lot, i si es tornés a donar un incompliment
d'alguna especificació, es rebutjarà el lot sencer.
La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau d'oxidació excessiu que pugui afectar a les seves condicions d'adherència. Es considerarà
oxidació excessiva quan mitjançant un raspallat amb pues metàl·liques, es determini una pèrdua de pes de la barra proveta superior al 1%. S'haurà
de comprovar que un cop eliminat l'òxid, l'altura de la corruga compleix amb els límits establerts a l'art. 32.2 de l'EHE-08.
En el cas de produir-se un incompliment en les característiques geomètriques, es rebutjarà l'armadura que presenti defectes, i es procedirà al
repàs de tota la remesa. Si les comprovacions resulten satisfactòries, s'acceptarà la remesa, prèvia substitució de l'armadura defectuosa. En
cas contrari, es rebutjarà tota la remesa.
____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS
B0B -

ACER I METALL EN PERFILS O BARRES

B0B3 - MALLES ELECTROSOLDADES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0B34133.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Acer per a armadures passives d'elements de formigó:
S'han considerat els elements següents:
- Malla electrosoldada
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els
materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres
de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE
o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
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Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni fissures.
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre matèria perjudicial.
Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d'armadures bàsiques electrosoldades en gelosia.
Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, uniformement distribuïdes al llarg de tota la llargària. Dins
de cada fila, les corrugues han d'estar uniformement espaiades.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de
tolerància indicat, en el seu cas:
- Diàmetre nominal: s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080.
- Diàmetres nominals <= 10,00 mm: Variació en intervals de mig mm
- Diàmetres nominals > 10,00 mm: Variació en unitats senceres de mm
- Dimensions i geometria de les corrugues: Ha de complir l'especificat en l'apartat 7.4.2 de la UNE-EN 10080.
- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080, en relació amb el diàmetre nominal i l'àrea nominal
de la secció transversal
- Secció equivalent: >= 95,5% Secció nominal
- Aptitud al doblegat:
- Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha d'apreciar trencaments o fissures
- Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha d'apreciar trencaments o fissures
Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080):
- Tensió d'adherència:
- D < 8 mm: >= 6,88 N/mm2
- 8 mm <= D <= 32 mm: >= (7,84-0,12 D) N/mm2
- D > 32 mm: >= 4,00 N/mm2
- Tensió de última d'adherència:
- D < 8 mm: >= 11,22 N/mm2
- 8 mm <= D <= 32 mm: >= (12,74-0,19 D) N/mm2
- D > 32 mm: >= 6,66 N/mm2
- Composició química (% en massa):
+---------------------------------------------------------+
¦
¦ C
¦ Ceq ¦
S
¦
P
¦
Cu ¦
N
¦
¦
¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦
¦Colada
¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦
¦Producte ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦
+---------------------------------------------------------+
Ceq = Carboni equivalent
Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni equivalent disminueix en un 0,02% en massa.
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d'origen i la fàbrica i una altra que identifica la classe tècnica (segons l'especificat
en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080), aquesta marca s'ha de repetir a intervals <= 1,5 m
Cada partida d'acer ha d'anar acompanyada d'una full de subministrament que com a mínim, ha de contenir la informació següent:
- Identificació del subministrador
- Número d'identificació de la certificació d'homologació d'adherència (apartat 32.2 EHE-08)
- Número de sèrie del full de subministrament
- Nom de la fàbrica
- Data d'entrega i nom del peticionari
- Quantitat d'acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d'acer
- Diàmetres subministrats
- Designació dels tipus d'acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080
- Forma de subministrament: barra o rotlle
- Identificació i lloc de subministrament
- Sistema d'identificació adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080
- Classe tècnica segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080
- Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura
El fabricant ha de facilitar un certificat d'assaig que garanteixi el compliment de les característiques anteriors, on s'ha d'incloure la informació
següent:
- Data d'emissió del certificat
- Certificat de l'assaig de doblegat-desdoblegat
- Certificat de l'assaig de doblegat simple
- Certificat de l'assaig de fatiga en acers tipus SD
- Certificat de l'assaig de deformació alternativa en acers tipus SD
- Certificat d'homologació d'adherència en el cas en que es garanteixi les característiques d'adherència mitjançant l'assaig de la biga
- Marca comercial de l'acer
- Forma de subministrament: barra o rotlles
En Malles electrosoldades, s'ha de facilitar a més:
- Certificat de l'assaig de desenganxament dels nusos
- Certificat de qualificació del personal que realitza la soldadura no resistent
- Certificat d'homologació de soldadors i del procés de soldadura

FILFERROS CORRUGATS I FILFERROS LLISOS:
Filferros corrugats son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a la fabricació de malles electrosoldades o armadures
bàsiques electrosoldades en gelosia.
Filferros llisos son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a la fabricació d'elements de connexió en armadures bàsiques
electrosoldades en gelosia.
Els diàmetres nominals dels filferros corrugats s'han d'ajustar a la sèrie (mm):
5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-14 mm
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de
tolerància indicat, en el seu cas:
- Característiques mecàniques:
- B 500 T
- Límit elàstic fy: >= 500 N/mm2
- Càrrega unitària de trencament fs: >= 550 N/mm2
- Allargament al trencament: >= 8%
- Relació f/fy: >= 1,03
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.
MALLA ELECTROSOLDADA:
Armadura formada per la disposició de barres corrugades o filferros corrugats, longitudinals i transversals, de diàmetre nominal igual o diferent,
que es creuen entre sí perpendicularment i que els seus punts de contacte queden units mitjançant soldadura elèctrica, realitzada en una instal·lació
industrial aliena a l'obra.
La composició de la malla pot ser barres corrugades o filferros corrugats, però no la barreja d'ambdós.
Els components d'un panell poden ser elements simples o aparellats.
El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.2 de la UNE-EN 10080:
- Descripció de la forma
- Referència a la norma EN
- Dimensions nominals: Dimensions dels components, dimensions del panell, separació entre elements i sobrellargs
- Classes tècniques dels acers
Els components de la malla han de complir les especificacions que els hi son aplicables segons siguin barres o filferros.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de
tolerància indicat, en el seu cas:
- Càrrega de desenganxament de les unions soldades (Fs): 0,25 fy x An
- (An = Secció transversal nominal del més gran dels elements de la unió en malles simples o d'un dels elements aparellats, en malles dobles)
- Diàmetres relatius dels elements:
- Malles simples: dmín <= 0,6 dmàx
(dmín: diàmetre nominal de l'armadura transversal, dmàx: diàmetre nominal de l'armadura més gruixuda)
- Malles elements aparellats: 0,7 ds <= dt <= 1,25 ds
(ds: diàmetre nominal de les armadures simples; dt: diàmetre nominal de les armadures aparellades)
- Separació entre armadures longitudinals i transversals: <= 50 mm
- Sobrellargs (prolongació de les barres transversals més enllà de l'última barra longitudinal): 25 mm
Toleràncies:
- Llargària i amplària: ± 25 mm o ± 0,5% (la més gran)
- Separació entre armadures: ± 15 mm o ± 7,5% (la més gran)
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual agressivitat de l'ambient.
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència.
Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en obra, s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar
que no hi hagi alteracions superficials.
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1%
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón armado. Generalidades.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
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OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Per a cada partida de subministrament que arribi a l'obra:
- Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, segons article 32º de la norma EHE-08.
- Inspecció visual del material i observació de les marques d'identificació.
- Quan l'acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant la verificació documental de que els valors declarats en els
documents del marcatge permetin deduir el compliment de les especificacions contemplades en el projecte i a l'article 32 de l'EHE-08.
Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l'elaboració d'armadures per a formigó armat, hauran de ser conformes
a l'EHE-08 i a l'UNE-EN 10080. La demostració d'aquesta conformitat es podrà efectuar mitjançant:
- La possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a l'article 81 de l'EHE-08
- La realització d'assaigs de comprovació durant la recepció. Es farà en funció de la quantitat d'acer subministrat:
- Subministrament < 300 t:
- Es dividirà el subministrament en lots de com a màxim 40 t que siguin del mateix subministrador, fabricant, designació i sèrie, i es
prendran 2 provetes on es realitzaran els següents assaigs:
- Comprovació de la secció equivalent
- Comprovació de les característiques geomètriques
- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple
- A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada diàmetre, el tipus d'acer utilitzat i el seu fabricant, el límit elàstic, la
càrrega de ruptura, l'allargament de ruptura, i l'allargament sota càrrega màxima.
- Subministrament >= 300 t:
- Es prendran 4 provetes per a la comprovació de les característiques mecàniques del cas anterior.
- Alternativament, el Subministrador podrà optar per facilitar un certificat de traçabilitat, signat per persona física, on es declarin
els fabricants i les colades de cada subministrament. A més, facilitarà una còpia del certificat del control de producció del fabricant,
on es recullin els resultats dels assaigs mecànics i químics de cada colada. En aquest cas, s'efectuaran assaigs de contrast de traçabilitat
de colada, mitjançant la determinació de les característiques químiques sobre 1 de cada quatre lots, realitzant com a mínim 5 assaigs.
- La composició química podrà presentar les variacions següents respecte el certificat de control de producció per a ser acceptada:
- %Cassaig = %Ccertificat: ±0,03
- %Ceq assaig = %Ceq certificat: ±0,03
- %Passaig = %Pcertificat: ±0,008
- %Sassaig = %Scertificat: ±0,008
- %Nassaig = %Ncertificat: ±0,002
- Un cop comprovada la traçabilitat de la colada, es farà la divisió en lots de com a mínim 15 barres. Par a cada lot, s'assajaran 2
provetes sobre les que es faran els següents assaigs:
- Comprovació de la secció equivalent
- Comprovació de les característiques geomètriques
- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple
- Comprovació del límit elàstic, la càrrega de ruptura, la relació entre ells, i l'allargament de ruptura
- En el cas d'estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l'acer es podrà demostrar mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de
com a màxim un any d'antiguitat, que compleixin amb l'article 38.10, i realitzat en un laboratori acreditat
- En el cas d'estructures situades en zona sísmica, el comportament de l'acer es podrà demostrar mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs,
de com a màxim un any d'antiguitat, que compleixin amb l'article 32º, i realitzat en un laboratori acreditat.
- Comprovacions experimentals de les armadures elaborades durant el subministrament o la seva fabricació en obra:
- El control experimental de les armadures elaborades comprendrà la comprovació de les característiques mecàniques, les d'adherència, i les
de les seves dimensions geomètriques, així com les característiques en cas de realitzar soldadura resistent.
- En cas de disposar d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà eximir la realització de les comprovacions experimentals.
- Es definirà com a lot de control experimental quan es compleixi:
- Pes del lot <= 30 t
- Les armadures fabricades a central aliena a l'obra, hauran de ser subministrades en remeses consecutives des de la mateixa instal·lació
de ferralla
- Si es fabriquen a obra, les que s'hagin produït en un període d'1 mes
- Estar fabricades amb el mateix tipus d'acer i forma de producte
Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats.
- Comprovació de la conformitat de les característiques mecàniques:
- Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzarà l'assaig a tracció sobre 2 provetes per a cada mostra corresponent a un
diàmetre de cada sèrie. Si l'acer estigués en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs
sobre una única proveta. En el cas que no s'hagin utilitzat processos de redreçat, es podrà eximir la realització d'aquest assaigs.
- Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres per lot, corresponents a les combinacions de diàmetres més representatius
del procés de soldadura, realitzant-se: assaigs de tracció sobre 2 provetes dels diàmetres més petits de cada mostra, i assaigs de doblat
simple, o el de doblat desdoblat, sobre 2 provetes dels diàmetres més grans. Si l'acer estigués en possessió d'un distintiu de qualitat
oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única proveta.
- Comprovació de la conformitat de les característiques d'adherència:
Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cada un dels diàmetres que formin part del lot d'acer redreçat, i es determinaran les característiques
geomètriques. En el cas que l'acer disposi d'un certificat de les característiques d'adherència segons l'annex C de l'UNE EN 10080, només
caldrà determinar l'altura de la corruga.
- Comprovació de la conformitat de les característiques geomètriques:
Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una inspecció per determinar la correspondència dels diàmetres de les armadures i el tipus d'acer
entre el indicat en el projecte i la fulla de subministrament. A més es revisarà que l'alineació dels seus elements rectes, les seves dimensions,
i els diàmetres de doblat, no presentin desviacions observables a simple vista en els trams rectes, i que els diàmetres de doblat i les desviacions
geomètriques respecte a les formes d'especejament del projecte són conformes amb les toleràncies establertes en el mateix, o conformes a l'annex
11 de l'EHE-08.
- Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent:
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Característiques 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%
- Plaques tipus H2: =< 10%
- Plaques tipus H3: =< 25%

Si s'utilitza una soldadura resistent per a l'elaboració de l'armat a fàbrica, la DF haurà de demanar les evidències documentals de que el
procés està en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut. Si l'elaboració de l'armat es fa a obra, la DF permetrà la realització
de la soldadura resistent només en el cas que es faci un control d'execució intens.
A més, la DF haurà de disposar la realització d'una sèrie de comprovacions experimentals de la conformitat del procés, en funció del tipus
de soldadura, d'acord amb 7.2 de l'UNE 36832.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d'acord a la norma UNE 36-092 i a l'EHE-08. El control plantejat es realitzarà
abans de començar el formigonat de les estructures, en el cas de material sense marca de qualitat, o abans de la posta en servei en el cas de
que disposi de l'esmentada marca de qualitat de producte.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
S'acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreçat, les característiques mecàniques de l'armadura presentin resultats conformes als marges
definits a l'EHE-08 (art. 32.2). En el cas d'altres processos, s'acceptarà el lot quan els assaigs de tracció i doblat compleixin amb les
especificacions establertes.
En cas de no complir-se alguna especificació, s'efectuarà una nova presa de mostres del mateix lot. Si es tornés a produir un incompliment d'alguna
especificació, es rebutjaria el lot.
En el cas de l'acer subministrat en barra, i respecte a les característiques d'adherència, s'acceptarà el lot si es compleixen les especificacions
definides a l'art. 32.2 de l'EHE-08. En cas contrari, es tornarà a fer una presa de mostres del mateix lot, i si es tornés a donar un incompliment
d'alguna especificació, es rebutjarà el lot sencer.
La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau d'oxidació excessiu que pugui afectar a les seves condicions d'adherència. Es considerarà
oxidació excessiva quan mitjançant un raspallat amb pues metàl·liques, es determini una pèrdua de pes de la barra proveta superior al 1%. S'haurà
de comprovar que un cop eliminat l'òxid, l'altura de la corruga compleix amb els límits establerts a l'art. 32.2 de l'EHE-08.
En el cas de produir-se un incompliment en les característiques geomètriques, es rebutjarà l'armadura que presenti defectes, i es procedirà al
repàs de tota la remesa. Si les comprovacions resulten satisfactòries, s'acceptarà la remesa, prèvia substitució de l'armadura defectuosa. En
cas contrari, es rebutjarà tota la remesa.
____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS
B0C -

PLAQUES, PLANXES I TAULERS

B0CC - PLAQUES DE GUIX LAMINAT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0CC1310,B0CC2310,B0CC1410,B0CC2410.
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 14/01/1991.
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
- 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 pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de
tolerància indicat, en el seu cas:
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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 pel 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 pel 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.
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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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.

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa
d'assaigs a càrrec del Contractista.
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir
l'assaig, a càrrec del contractista, sobre el doble número de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts sobre
totes les peces resultin satisfactoris.

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 de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE,
segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Altres,
- Productes per a 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 usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc. Productes que compleixen
la Decisió de la Comissió 2003/43/CE modificada,
- 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 Prestacio
o Caracteristica: Altres,
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: 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 Prestacions
- 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 Prestacio
o Caracteristica: Resistència a l'esforç tallant,
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: 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 Prestacio
o Caracteristica: Resistència a tallant:
- Sistema 3: Declaració de Prestacions
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 del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:
- Nom, logotip o adreça 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:
- 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 referència a l'aspecte i característiques geomètriques.
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control
ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat
per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge
CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne
la documentació corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.)
es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en
aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de
recepció si ho creu convenient.
- 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

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 càrrec del contractista, sobre el doble numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest,
quan els resultats obtinguts siguin conformes a les especificacions exigides.
____________________________________________________________________________
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MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

B0D2 - TAULONS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0D21030.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions.
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la fusta.
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P): ): 4 <= P <= 6 kN/m3
Contingut d'humitat (UNE 56-529): <= 15%
Higroscopicitat (UNE 56-532): Normal
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C): 0,35% <= C <= 0,55%
Coeficient d'elasticitat:
- Fusta de pi: Aprox. 15000 N/mm2
- Fusta d'avet: Aprox. 14000 N/mm2
Duresa (UNE 56-534): <= 4
Resistència a la compressió (UNE 56-535):
- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 10 N/mm2
Resistència a la tracció (UNE 56-538):
- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 2,5 N/mm2
Resistència a la flexió (UNE 56-537): >= 30 N/mm2
Resistència a l'esforç tallant: >= 5 N/mm2
Resistència al clivellament (UNE 56-539): >= 1,5 N/mm2
Toleràncies:
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm
- Amplària nominal: ± 2 mm
+----------------------------------------+
¦ Classe ¦
Gruix nominal (mm)
¦
¦
¦-----------------------------¦
¦
¦ < 50
¦ 50 a 75 ¦ > 75
¦
¦
¦-----------------------------¦
¦
¦
Tolerància (mm)
¦
¦----------------------------------------¦
¦
T1
¦
±3
¦
±4
¦ +6,-3 ¦
¦
T2
¦
±2
¦
±3
¦ +5,-2 ¦
¦
T3
¦
±1,5 ¦
±1,5 ¦ ±1,5
¦
+----------------------------------------+
- Fletxa: ± 5 mm/m
- Torsió: ± 2°
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
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MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

B0D6 - PUNTALS

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:
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B0D62B60,B0D625A0.

- Angles:

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

TAULERS DE FUSTA:
Tauler de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles.
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions.
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la fusta.
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P): ): 4 <= P <= 6 kN/m3
Contingut d'humitat (UNE 56-529): <= 15%
Higroscopicitat (UNE 56-532): Normal
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C): 0,35% <= C <= 0,55%
Coeficient d'elasticitat:
- Fusta de pi: Aprox. 15000 N/mm2
- Fusta d'avet: Aprox. 14000 N/mm2
Duresa (UNE 56-534): <= 4
Resistència a la compressió (UNE 56-535):
- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 10 N/mm2
Resistència a la tracció (UNE 56-538):
- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 2,5 N/mm2
Resistència a la flexió (UNE 56-537): >= 30 N/mm2
Resistència a l'esforç tallant: >= 5 N/mm2
Resistència al clivellament (UNE 56-539): >= 1,5 N/mm2

Peces cilíndriques estretes i llargues per a apuntalaments.
S'han considerat els tipus següents:
- Puntal rodó de fusta
- Puntal metàl·lic telescòpic
PUNTAL DE FUSTA:
Puntal de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles.
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions.
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la fusta.
No ha de tenir d'altres desperfectes que els ocasionats pel nombre màxim d'usos.
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P): ): 4 <= P <= 6 kN/m3
Contingut d'humitat (UNE 56-529): <= 15%
Higroscopicitat (UNE 56-532): Normal
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C): 0,35% <= C <= 0,55%
Coeficient d'elasticitat:
- Fusta de pi: Aprox. 15000 N/mm2
- Fusta d'avet: Aprox. 14000 N/mm2
Duresa (UNE 56-534): <= 4
Resistència a la compressió (UNE 56-535):
- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 10 N/mm2
Resistència a la tracció (UNE 56-538):
- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 2,5 N/mm2
Resistència a la flexió (UNE 56-537): >= 30 N/mm2
Resistència a l'esforç tallant: >= 5 N/mm2
Resistència al clivellament (UNE 56-539): >= 1,5 N/mm2
Toleràncies:
- Diàmetre: ± 2 mm
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm
- Fletxa: ± 5 mm/m
PUNTAL METÀL·LIC:
Puntal metàl·lic amb mecanisme de regulació i fixació de la seva alçària.
La base i el cap del puntal cal que estiguin fets de platina plana i amb forats per a poder-lo clavar si cal.
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.
Resistència mínima a la compressió segons l'alçària de muntatge:
+--------------------------------------------------------------+
¦
¦
Llargària del puntal
¦
¦Alçària muntatge¦---------------------------------------------¦
¦
¦ 3 m ¦ 3,5 m ¦ 4 m ¦ 4,5 m ¦
5 m
¦
¦----------------¦-------¦---------¦-------¦---------¦---------¦
¦
2 m
¦ 1,8 T ¦ 1,8 T ¦ 2,5 T ¦
¦
¦
¦
2,5 m
¦ 1,4 T ¦ 1,4 T ¦ 2,0 T ¦
¦
¦
¦
3 m
¦
1 T ¦
1 T ¦ 1,6 T ¦
¦
¦
¦
3,5 m
¦
¦ 0,9 T ¦ 1,4 T ¦ 1,43 T ¦ 1,43 T ¦
¦
4,0 m
¦
¦
¦ 1,1 T ¦ 1,2 T ¦ 1,2 T ¦
¦
4,5 m
¦
¦
¦
¦ 0,87 T ¦ 0,87 T ¦
¦
5 m
¦
¦
¦
¦
¦ 0,69 T ¦
+--------------------------------------------------------------+

± 1°

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.

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
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
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B0DZ - MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

No hi ha normativa de compliment obligatori.
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
____________________________________________________________________________

B0DZA000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció dels espais de treball a les bastides i els encofrats.
S'han considerat els elements següents:
- Tensors per a encofrats de fusta
- Grapes per a encofrats metàl·lics
- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metàl·lics
- Desencofrants
- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de cassetons recuperables
- Bastides metàl·liques
- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics
- Tubs metàl·lics de 2,3' de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc.
- Element d'unió de tubs de 2,3' de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports, etc.
- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc.
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MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

B0D7 - TAULERS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0D71130.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l'encofrat o apuntalament i no han de disminuir les seves
característiques ni la seva capacitat portant.
Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les toleràncies dimensionals i per a resistir, sense assentaments
ni deformacions perjudicials, les accions que es puguin produir sobre aquests com a conseqüència del procès de formigonament i, especialment,
per les pressions del formigó fresc o dels mètodes de compactació utilitzats.
Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència suficient per a suportar les tensions a que serà sotmès
durant el desencofrat o desemmotllat.
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

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

TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS:
No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobriment a la superfície.
No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin la utilització correcta.
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FLEIX:
Ha de ser de secció constant i uniforme.
Amplària: >= 10 mm
Gruix: >= 0,7 mm
Diàmetre de les perforacions: Aprox. 15 mm
Separació de les perforacions: Aprox. 50 mm

- Massís: >= 37,5%
- Calat: >= 30%
- Alleugerit: >= 20%
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de
tolerància indicat, en el seu cas:
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:
- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1): >= 5 N/mm2, >= valor declarat pel fabricant, amb indicació de categoria I o II
- Adherència (UNE-EN 1052-3): >= valor declarat pel fabricant
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): <= valor declarat pel fabricant, amb indicació de la seva categoria
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències davant el foc:
- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials orgànics distribuïts de forma homogènia:
- Peces amb <= 1,0%: A1
- Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1)
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16): <= valor declarat pel fabricant, amb indicació de la categoria
- Forma de la peça (UNE-EN 771-1)
- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN 772-3)
- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13):
- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents en funció de la categoria.
- D1: <= 10%
- D2: <= 5%
- Dm: <= desviació declarada pel fabricant en %
Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1:
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745)
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745)
Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu sobre aigua en ebullició i la dessecació posterior
a una temperatura de 105°C) en més de 10% si el maó és per a revestir i un 5% si es de cara vista, ni han de provocar més escrostonaments dels
admesos un cop s'hagi submergit en aigua un temps mínim de 24 h.

DESENCOFRANT:
Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix diluït.
No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres productes anàlegs.
Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar l'aspecte posterior del formigó ni impedir l'aplicació de revestiments.
No ha d'impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es tracti d'elements que s'hagin d'unir per a treballar de forma solidària.
No ha d'alterar les propietats del formigó amb què estigui en contacte, ni les armadures o l'encofrat, i no ha de produir efectes perjudicials
al mediambient
S'ha de facilitar a la DF un certificat on es reflecteixin les característiques del producte i els seus possibles efectes sobre el formigó, abans
de la seva aplicació
CONJUNT DE PERFILS METÀL·LICS:
Conjunt format per elements resistents que conformen l'entramat base d'un encofrat per a sostres.
Els perfils han de ser rectes, amb les dimensions adequades a les càrregues que han de suportar i sense més desperfectes que els deguts als usos
adequats.
Els perfils han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant.
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni la seva posició.
La connexió entre el conjunt de perfils i la superfície encofrant ha de ser suficientment estanca per tal de no permetre la pèrdua apreciable
de pasta pels junts.
Toleràncies:
- Rectitud dels perfils: ± 0,25% de la llargària
- Torsió dels perfils: ± 2 mm/m
BASTIDES:
Ha d'estar formada per un conjunt de perfils d'acer buits i de resistència alta.
Ha d'incloure tots els accessoris necessaris per tal d'assegurar-ne l'estabilitat i la indeformabilitat.
Tots els elements que formen la bastida han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant.
Els perfils han de ser resistents a la torsió respecte dels diferents plans de càrrega.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de manera que no s'alterin les seves condicions.
DESENCOFRANT:
Temps màxim d'emmagatzematge:

1 any

PECES LD:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de
tolerància indicat, en el seu cas:
Característiques essencials:
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
- Durabilitat (resistència gel/desgel)
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:
- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets exteriors < a 12 mm que hagin d'anar revestides amb un lliscat:
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits especificats a l'UNE-EN
771-1 en funció de la categoria
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13): <= 1000 kg/m3

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).
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
____________________________________________________________________________
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PECES HD:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de
tolerància indicat, en el seu cas:
Característiques essencials:
- Durabilitat (resistència gel/desgel): Indicació de la categoria en funció del grau d'exposició
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits especificats a l'UNE-EN
771-1 en funció de la categoria
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13): >= 1000 kg/m3
Característiques essencials en peces per a ús en cara vista o en barreres anticapil·laritat:
- Absorció d'aigua: <= valor declarat pel fabricant
- Cara vista (UNE-EN 771-1)
- Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7)
Característiques complementàries:
- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) : <= valor declarat pel fabricant

B0F1 - MAONS CERÀMICS

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

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.).

B0F1F2A1,B0F17251.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Peces d'argila cuita utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, estructures portants i no portants, murs i divisòries interiors,
tant a edificació com a enginyeria civil)
S'han considerat els tipus següents:
En funció de la densitat aparent:
- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides
- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent més gran de 1000 kg/m3
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió:
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de no assolir-se inferior al 5%.
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la categoria I.
En funció del volum i disposició de forats:
- Peces massisses
- Peces calades
- Peces alleugerides
- Peces foradades
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma.
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes.
Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de color en el maó i en el conjunt de les remeses ha
de complir les condicions subjectives requerides per la DF.
La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en els envanets i parets de la peça durant la seva
manipulació o col·locació.
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat i un color uniforme en fracturar-se.
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l'ordre de llarg, ample i alt.
Volum de forats:
- Massís: <= 25%
- Calat: <= 45%
- Alleugerit: <= 55%
- Foradat: <= 70%
Volum de cada forat: <= 12,5%
Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total):
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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
UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida.
UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural
Fábrica DB-SE-F.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar els valors de les propietats
hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1:
- Absorció d'aigua per capil·laritat
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min)
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE,
segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error
inferior o igual al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una resistència a compressió declarada amb una probabilitat
d'error superior al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1)
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat
del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:
- Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+)
- Marca del fabricant i lloc d'origen
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dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE.
certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas
a la norma EN 771-1
de producte: nom generic, material, dimensions, .. i ús al que va destinat.
de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN 771-1
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Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències davant el foc:
- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials orgànics distribuïts de forma homogènia:
- Peces amb <= 1,0%: A1
- Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1)
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16): <= valor declarat pel fabricant, amb indicació de la categoria
- Forma de la peça (UNE-EN 771-1)
- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN 772-3)
- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13):
- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents en funció de la categoria.
- D1: <= 10%
- D2: <= 5%
- Dm: <= desviació declarada pel fabricant en %
Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1:
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745)
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745)
Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu sobre aigua en ebullició i la dessecació posterior
a una temperatura de 105°C) en més de 10% si el maó és per a revestir i un 5% si es de cara vista, ni han de provocar més escrostonaments dels
admesos un cop s'hagi submergit en aigua un temps mínim de 24 h.
PECES LD:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de
tolerància indicat, en el seu cas:
Característiques essencials:
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
- Durabilitat (resistència gel/desgel)
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:
- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets exteriors < a 12 mm que hagin d'anar revestides amb un lliscat:
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits especificats a l'UNE-EN
771-1 en funció de la categoria
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13): <= 1000 kg/m3
PECES HD:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de
tolerància indicat, en el seu cas:
Característiques essencials:
- Durabilitat (resistència gel/desgel): Indicació de la categoria en funció del grau d'exposició
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits especificats a l'UNE-EN
771-1 en funció de la categoria
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13): >= 1000 kg/m3
Característiques essencials en peces per a ús en cara vista o en barreres anticapil·laritat:
- Absorció d'aigua: <= valor declarat pel fabricant
- Cara vista (UNE-EN 771-1)
- Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7)
Característiques complementàries:
- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) : <= valor declarat pel fabricant
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

OPERACIONS DE CONTROL:
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control
ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat
per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge
CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne
la documentació corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.)
es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en
aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de
recepció si ho creu convenient.
Les peces de categoria I tindran una resistència declarada. El fabricant aportarà la documentació que acrediti que el valor declarat de la resistència
a compressió s'obtingui segons estableix l'UNE-EN 771-3 i assajades segons l'UNE-EN 772-1, i l'existència d'un pla de control de producció industrial
que doni garanties.
Les peces de categoria II tindran una resistència a compressió declarada igual al valor mig obtingut en assaig segons UNE-EN 772-1, tot i que
el nivell de confiança pot resultar inferior al 95%.
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:
- Abans de començar l'obra de cada 45000 unitats que arribin a l'obra, s'ha de determinar la resistència a la compressió d'una mostra de 6 maons,
segons la norma UNE-EN 772-1.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie completa
d'assaigs sobre el material rebut a càrrec del Contractista.
En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades.
En el cas de la resistència a compressió, el valor a comparar amb l'especificació s'obtindrà amb la fórmula: Rck = Rc - 1,64 s, essent:
- s: Desviació típica (n-1), s ^2 = (Rci Rc) ^2/(n-1)
- Rc: Valor mig de les resistències de les provetes
- Rci: Valor de resistència de cada proveta
- n: Nombre de provetes assajades
En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el doble numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest,
quan els resultats obtinguts siguin conformes a les especificacions exigides.
- En element estructural incloure la verificació:
- En el cas de l'assaig de massa, es prendrà com a resultat el valor mig de les 6 determinacions realitzades.
____________________________________________________________________________
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B0F7 - MAONS FORADATS SENZILLS

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.).

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

B0F74240.

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

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Peces d'argila cuita utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, estructures portants i no portants, murs i divisòries interiors,
tant a edificació com a enginyeria civil)
S'han considerat els tipus següents:
En funció de la densitat aparent:
- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides
- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent més gran de 1000 kg/m3
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió:
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de no assolir-se inferior al 5%.
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la categoria I.
En funció del volum i disposició de forats:
- Peces massisses
- Peces calades
- Peces alleugerides
- Peces foradades
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Maó amb forats a la testa, obtingut per un procés d'extrussió mecànica i cocció d'una pasta argilosa i, eventualment, d'altres matèries.
Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma.
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes.
Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de color en el maó i en el conjunt de les remeses ha
de complir les condicions subjectives requerides per la DF.
La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en els envanets i parets de la peça durant la seva
manipulació o col·locació.
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat i un color uniforme en fracturar-se.
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l'ordre de llarg, ample i alt.
Volum de forats:
- Massís: <= 25%
- Calat: <= 45%
- Alleugerit: <= 55%
- Foradat: <= 70%
Volum de cada forat: <= 12,5%
Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total):
- Massís: >= 37,5%
- Calat: >= 30%
- Alleugerit: >= 20%
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de
tolerància indicat, en el seu cas:
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:
- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1): >= 5 N/mm2, >= valor declarat pel fabricant, amb indicació de categoria I o II
- Adherència (UNE-EN 1052-3): >= valor declarat pel fabricant
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): <= valor declarat pel fabricant, amb indicació de la seva categoria
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida.
UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural
Fábrica DB-SE-F.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar els valors de les propietats
hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1:
- Absorció d'aigua per capil·laritat
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min)
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE,
segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error
inferior o igual al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una resistència a compressió declarada amb una probabilitat
d'error superior al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1)
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat
del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:
- Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+)
- Marca del fabricant i lloc d'origen
- Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE.
- Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas
- Referència a la norma EN 771-1
- Descripció de producte: nom generic, material, dimensions, .. i ús al que va destinat.
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN 771-1
OPERACIONS DE CONTROL:
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control
ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat
per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge
CE quan sigui pertinent.
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Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne
la documentació corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.)
es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en
aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de
recepció si ho creu convenient.
Les peces de categoria I tindran una resistència declarada. El fabricant aportarà la documentació que acrediti que el valor declarat de la resistència
a compressió s'obtingui segons estableix l'UNE-EN 771-3 i assajades segons l'UNE-EN 772-1, i l'existència d'un pla de control de producció industrial
que doni garanties.
Les peces de categoria II tindran una resistència a compressió declarada igual al valor mig obtingut en assaig segons UNE-EN 772-1, tot i que
el nivell de confiança pot resultar inferior al 95%.
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:
- Abans de començar l'obra de cada 45000 unitats que arribin a l'obra, s'ha de determinar la resistència a la compressió d'una mostra de 6 maons,
segons la norma UNE-EN 772-1.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie completa
d'assaigs sobre el material rebut a càrrec del Contractista.
En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades.
En el cas de la resistència a compressió, el valor a comparar amb l'especificació s'obtindrà amb la fórmula: Rck = Rc - 1,64 s, essent:
- s: Desviació típica (n-1), s ^2 = (Rci Rc) ^2/(n-1)
- Rc: Valor mig de les resistències de les provetes
- Rci: Valor de resistència de cada proveta
- n: Nombre de provetes assajades
En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el doble numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest,
quan els resultats obtinguts siguin conformes a les especificacions exigides.
- En element estructural incloure la verificació:
- En el cas de l'assaig de massa, es prendrà com a resultat el valor mig de les 6 determinacions realitzades.

B0 - MATERIALS BÀSICS

- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745)
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745)
Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu sobre aigua en ebullició i la dessecació posterior
a una temperatura de 105°C) en més de 10% si el maó és per a revestir i un 5% si es de cara vista, ni han de provocar més escrostonaments dels
admesos un cop s'hagi submergit en aigua un temps mínim de 24 h.
PECES LD:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de
tolerància indicat, en el seu cas:
Característiques essencials:
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
- Durabilitat (resistència gel/desgel)
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:
- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets exteriors < a 12 mm que hagin d'anar revestides amb un lliscat:
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits especificats a l'UNE-EN
771-1 en funció de la categoria
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13): <= 1000 kg/m3
PECES HD:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de
tolerància indicat, en el seu cas:
Característiques essencials:
- Durabilitat (resistència gel/desgel): Indicació de la categoria en funció del grau d'exposició
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits especificats a l'UNE-EN
771-1 en funció de la categoria
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13): >= 1000 kg/m3
Característiques essencials en peces per a ús en cara vista o en barreres anticapil·laritat:
- Absorció d'aigua: <= valor declarat pel fabricant
- Cara vista (UNE-EN 771-1)
- Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7)
Característiques complementàries:
- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) : <= valor declarat pel fabricant

B0F -

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA

B0FA - TOTXANES

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.).

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

B0FA12N0.

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

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Peces d'argila cuita utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, estructures portants i no portants, murs i divisòries interiors,
tant a edificació com a enginyeria civil)
S'han considerat els tipus següents:
En funció de la densitat aparent:
- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides
- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent més gran de 1000 kg/m3
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió:
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de no assolir-se inferior al 5%.
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la categoria I.
En funció del volum i disposició de forats:
- Peces massisses
- Peces calades
- Peces alleugerides
- Peces foradades
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Maó amb forats a la testa, obtingut per un procés d'extrussió mecànica i cocció d'una pasta argilosa i, eventualment, d'altres matèries.
Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma.
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes.
Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de color en el maó i en el conjunt de les remeses ha
de complir les condicions subjectives requerides per la DF.
La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en els envanets i parets de la peça durant la seva
manipulació o col·locació.
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat i un color uniforme en fracturar-se.
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l'ordre de llarg, ample i alt.
Volum de forats:
- Massís: <= 25%
- Calat: <= 45%
- Alleugerit: <= 55%
- Foradat: <= 70%
Volum de cada forat: <= 12,5%
Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total):
- Massís: >= 37,5%
- Calat: >= 30%
- Alleugerit: >= 20%
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de
tolerància indicat, en el seu cas:
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:
- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1): >= 5 N/mm2, >= valor declarat pel fabricant, amb indicació de categoria I o II
- Adherència (UNE-EN 1052-3): >= valor declarat pel fabricant
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): <= valor declarat pel fabricant, amb indicació de la seva categoria
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències davant el foc:
- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials orgànics distribuïts de forma homogènia:
- Peces amb <= 1,0%: A1
- Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1)
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16): <= valor declarat pel fabricant, amb indicació de la categoria
- Forma de la peça (UNE-EN 771-1)
- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN 772-3)
- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13):
- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents en funció de la categoria.
- D1: <= 10%
- D2: <= 5%
- Dm: <= desviació declarada pel fabricant en %
Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1:
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida.
UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural
Fábrica DB-SE-F.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar els valors de les propietats
hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1:
- Absorció d'aigua per capil·laritat
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min)
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE,
segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error
inferior o igual al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una resistència a compressió declarada amb una probabilitat
d'error superior al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1)
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat
del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:
- Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+)
- Marca del fabricant i lloc d'origen
- Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE.
- Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas
- Referència a la norma EN 771-1
- Descripció de producte: nom generic, material, dimensions, .. i ús al que va destinat.
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN 771-1
OPERACIONS DE CONTROL:
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control
ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat
per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge
CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne
la documentació corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.)
es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en
aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de
recepció si ho creu convenient.
Les peces de categoria I tindran una resistència declarada. El fabricant aportarà la documentació que acrediti que el valor declarat de la resistència
a compressió s'obtingui segons estableix l'UNE-EN 771-3 i assajades segons l'UNE-EN 772-1, i l'existència d'un pla de control de producció industrial
que doni garanties.
Les peces de categoria II tindran una resistència a compressió declarada igual al valor mig obtingut en assaig segons UNE-EN 772-1, tot i que
el nivell de confiança pot resultar inferior al 95%.
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:
- Abans de començar l'obra de cada 45000 unitats que arribin a l'obra, s'ha de determinar la resistència a la compressió d'una mostra de 6 maons,
segons la norma UNE-EN 772-1.
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie completa
d'assaigs sobre el material rebut a càrrec del Contractista.
En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades.
En el cas de la resistència a compressió, el valor a comparar amb l'especificació s'obtindrà amb la fórmula: Rck = Rc - 1,64 s, essent:
- s: Desviació típica (n-1), s ^2 = (Rci Rc) ^2/(n-1)
- Rc: Valor mig de les resistències de les provetes
- Rci: Valor de resistència de cada proveta
- n: Nombre de provetes assajades
En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el doble numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest,
quan els resultats obtinguts siguin conformes a les especificacions exigides.
- En element estructural incloure la verificació:
- En el cas de l'assaig de massa, es prendrà com a resultat el valor mig de les 6 determinacions realitzades.

- Costat <= 12 cm: ± 0,75%
- Costat > 12 cm: ± 0,5%
- Gruix:
- 46 - 400 peces/m2: ± 0,5 mm
- 16 - 45 peces/m2: ± 0,6 mm
- <= 15 peces/m2: ± 0,7 mm
- Rectitud de costats: ± 0,6%
- Planor: + 0,5%, - 0,3%
- Ortogonalitat: ± 0,5%
Totes aquestes toleràncies s'han de verificar segons l'UNE_EN ISO 10545-2.

____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS
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MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA

RAJOLES CERÀMIQUES PER A PAVIMENTS:
Característiques essencials:
- Càrrega de trencament (assaig UNE-EN ISO 10545-3):
- Grup AI-a:: si gruix >=7,5mm mínim 1300N, i si gruix < 7,5mm mínim 600N
- Grup AI-b:: si gruix >=7,5mm mínim 1100N, i si gruix < 7,5mm mínim 600N
- Grup AII-a1: si gruix >=7,5mm mínim 950N, i si gruix < 7,5mm mínim 600N
- Grup AII-a2: si gruix >=7,5mm mínim 800N, i si gruix < 7,5mm mínim 600N
- Grup AII-b1: >=900N
- Grup AII-b2: >=750N
- Grup AIII: >=600N
- Grup BI-a: si gruix >= 7,5 mm mínim 1300 N , i si gruix< 7,5 mm mínim 700N
- Grup BI-b: si gruix >= 7,5 mm mínim 1100 N, i si gruix< 7,5 mm mínim 700N
- Grup BII-a: si gruix >= 7,5 mm mínim 1100 N, i si gruix< 7,5 mm mínim 600N
- Grup BII-b: si gruix >= 7,5 mm mínim 800 N, i si gruix< 7,5 mm mínim 500N
- Grup BIII: si gruix >= 7,5 mm mínim 600 N, i si gruix< 7,5 mm mínim 200N

B0FH - RAJOLES CERÀMIQUES ESMALTADES I GRES PREMSAT
RAJOLES CERÀMIQUES PER A PAVIMENTS INTERIORS:
Característiques essencials:
- Reacció al foc: A1
- Coeficient de fricció: El fabricant declararà el mètode d'assaig utilitzat.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0FH3182.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Rajoles ceràmiques per a revestimets, verticals o horitzontals, obtingudes d'una pasta d'argila, silici, fundents i colorants, cuita.
S'han considerat les peces següents:
- Rajola de valència (premsada i esmaltada del grup BIII)
- Rajola de gres extruït (peça esmaltada o sense esmaltar del grup AI o AII-a)
- Rajola de gres porcellànic (peça premsada i normalment sense esmaltar del grup BI-a)
- Rajola de gres premsat esmaltat (peça del grup BI-b o BII-a)
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% ¦
¦
¦
¦
+----------------------------------------------------------------------------+
Com a mínim el 95% de les rajoles han d'estar lliures de defectes visibles que puguin afectar l'aspecte d'una superfície més gran de rajola.
Ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. Els angles i les arestes han de ser rectes i la cara vista plana.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Toleràncies:
Totes aquestes toleràncies s'han de verificar segons l'UNE_EN ISO 10545-2.
- Grup AI-a, AI-b, AII-a1
- Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació: ± 2%
- Gruix: ± 10%
- Rectitud de costats: ± 0,6%
- Planor: ± 1,5%
- Ortogonalitat: ± 1%
- Grup AII-a2, AII-b1, AII-b2 i AIII
- Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació: ± 2%
- Gruix: ± 10%
- Rectitud de costats: ± 0,6%
- Planor: ± 1,5%
- Ortogonalitat: ± 1%
- Grup BI-a, BI-b, BIIa, BIIb
- Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació:
- 15 - 25 peces/m2: ± 0,6%
- 26 - 45 peces/m2: ± 0,75%
- 46 - 115 peces/m2: ± 1%
- Gruix:
- 15 - 45 peces/m2: ± 5%
- 46 - 400 peces/m2: ± 10%
- Rectitud de costats:
- 15 - 115 peces/m2: ± 5%
- 116 - 400 peces/m2: ± 0,75%
- Planor:
- 15 - 115 peces/m2: ± 0,5%
- 116 - 400 peces/m2: ± 1%
- 15 - 115 peces/m2: ± 0,6%
- 116 - 400 peces/m2: ± 1%
- Ortogonalitat:
- Grup BIII
- Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació:
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RAJOLES CERÀMIQUES PER A PAVIMENTS EXTERIORS:
Característiques essencials:
- Coeficient de fricció (per a zones de vianants): El fabricant declararà el mètode d'assaig utilitzat.
- Resistència al derrapatge (per zones on circulin vehicles): El fabricant declararà el mètode d'assaig utilitzat
- Durabilitat, resistència a les gelades: Exigida d'acord amb UNE-EN ISO 10545-12
RAJOLES CERÀMIQUES PER A PARETS I SOSTRES:
Característiques essencials:
- Reacció al foc: A1
- Resistència a la flexió (No aplicable a rajoles amb força de trencament >=3000N.UNE-EN ISO 10545-4):
- Grup AI-a: >=28 N/mm2
- Grup AI-b: >=23 N/mm2
- Grup AII-a1: >=20 N/mm2
- Grup AII-a2: >=13 N/mm2
- Grup AII-b1: >=17,5 N/mm2
- Grup AII-b2: >=9 N/mm2
- Grup AIII: >=8 N/mm2
- Grup BI-a: >=35 N/mm2
- Grup BI-b: >=30 N/mm2
- Grup BII-a: >=22 N/mm2
- Grup BII-b: >=18 N/mm2
- Grup BIII: Si gruix >=7,5 mm mínim >=12N/mm2, i si gruix <7,5mm mínim 15N/mm2
- Adhesió: Aplicable per a rajoles que puguin estar exposades a la caiguda accidental d'objectes sobre àrees de transit (UNE-EN-12004)
RAJOLES CERÀMIQUES PER A PARETS I SOSTRES EXTERIORS:
Característiques essencials:
- Resistència al xoc tèrmic: Quan correspongui (ISO 10545-9)
- Durabilitat, resistència a les gelades: Quan correspongui (ISO 10545-12)
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetades, en caixes.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i 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
UNE-EN 14411:2007 Baldosas cerámicas. Definiciones, clasificación, características y marcado.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE,
segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a recobriment de parets o sostres, en interiors o exteriors, subjectes a reglamentació 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 2000/605/CE),
- Productes per a paviments interiors incloent zones tancades de transport públic 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 2000/605/CE),
- Productes per a paviments exteriors i acabats de carretera per a cobrir àrees de circulació peatonal i vehicular,
- Productes per a recobriment de parets o sostres, en interiors o exteriors, per a usos no subjectes a reglamentació de reacció al foc ni de
substàncies perilloses:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
- Productes per a paviments subjectes a reglamentacions sobre substàncies perilloses,
- Productes per a recobriment de parets o sostres, en interiors o exteriors, subjectes a reglamentació de substàncies perilloses, i en sostres
interiors suspesos subjectes a requisits de seguretat durant l'ús:
- Sistema 3: Declaració de Prestacions
Les rajoles ceràmiques i/o el seu embalatge han d'anar marcades amb:
- La marca comercial i/o una marca de fabricació apropiada, i el país d'origen
- Marcat corresponent a la primera qualitat.
- La referència a l'annex corresponent de la norma europea (UNE EN 14411) i la classificació, quan sigui aplicable.
- Les mides nominals i les mides de fabricació modular(M) o no mdular
- La naturalesa de la superfície (GL esmaltada o UGL no esmaltada)
L'embalatge i/o documentació comercial 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 per la següent informació:
- Referència a la norma UNE-EN 14411
- Nom o marca del fabricant
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- Dos ultimes xifres de l'any d'impressió del marcat
- Classificació del producte i usos finals previstos.
- Indicacions per identificar les característiques del producte en base a les especificacions tècniques.
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
OPERACIONS DE CONTROL EN PECES PER REVESTIMENTS:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control
ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat
per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge
CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne
la documentació corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.)
es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en
aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de
recepció si ho creu convenient.
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada 1000 m2 de plaquetes 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:
- resistència a les taques (UNE-EN ISO 10545-14)
- resistència a productes (UNE-EN ISO 10545-14)
- resistència a l'abrasió (UNE-EN ISO 10545-7)
- adherència al morter de ciment (ASTM C 482)
- Sobre 10 rajoles:
- absorció d'aigua (UNE-EN ISO 10545-12)
- resistència a la flexió (UNE-EN ISO 10545-4)
- comprovació dimensional (UNE-EN ISO 10545-2)
- aspecte superficial (UNE-EN ISO 10545-2)
- Sobre 5 rajoles:
- resistència a la gelada (UNE-EN ISO 10545-12)
- resistència al clivellat del vidriat (UNE-EN ISO 10545-11)
- resistència al xoc tèrmic (UNE-EN ISO 10545-9)
- resistència a l'àcid clorhídric o al hidròxid de potassi (UNE-EN ISO 10545-14)
- Sobre 3 rajoles:
- duresa a la ratllada (escala de mohs)
- Sobre 1 rajola:
- coeficient de dilatació lineal (UNE-EN ISO 10545-8)
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.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Rajoles amb formes especials.
S'han considerat les peces següents:
- Rajola roma o doble rom
- Rajola amb trencaaigües sencill o doble
- Rajoles amb cantells en escaire
- Peces de mitja canya, en forma d'escòcia, cantoneres, raconeres, motllures, etc.
S'han considerat els materials següents:
- Ceràmica natural
- Ceràmica esmaltada
- Ceràmica vidriada
- Gres extruït sense esmaltar
- Gres extruït esmaltat
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% ¦
¦
¦
¦
+----------------------------------------------------------------------------+
Com a mínim el 95% de les rajoles han d'estar lliures de defectes visibles que puguin afectar l'aspecte d'una superfície més gran de rajola.
La peça no ha de tenir ruptures, esquerdes, escantonaments d'arestes, diferències de tonalitat ni d'altres defectes superficials.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA EN PECES PER REVESTIMENTS:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.

Subministrament: Empaquetades, en caixes.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN PECES PER REVESTIMENTS:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa
d'assaigs a càrrec del Contractista.
Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un total de 10 rajoles del mateix lot.
Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les 10 rajoles resultin satisfactoris.

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

OPERACIONS DE CONTROL EN PECES PER PAVIMENTS:
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament i cada 1000 m2 de superfície (unes 10000 peces), 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:
- Aspecte
- Absorció d'aigua
- Resistència a la flexió
- Duresa superficial
- Dilatació tèrmica
- Resistència a les taques
- Resistència als productes domèstics de neteja
- Llargària
- Amplària
- Gruix
- Rectitud d'arestes
- Planor
- Ortogonalitat
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material
rebut, a càrrec del contractista.
Si el material disposa de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de l'UE, es podrà prescindir de la presentació dels assaigs de
control de recepció.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN PECES PER PAVIMENTS:
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 EN PECES PER PAVIMENTS:
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 a les peces rebudes a càrrec del Contractista.
Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un total de 10 rajoles del mateix lot.
Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les 10 rajoles resultin satisfactoris.
____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS
B0F -

MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA

B0FJ - PECES ESPECIALS DE CERÀMICA I GRES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0FJ3QQM.
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No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
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
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
OPERACIONS DE CONTROL EN PECES PER A REVESTIMENTS:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control
ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat
per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge
CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne
la documentació corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.)
es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en
aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de
recepció si ho creu convenient.
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada 1000 m2 de plaquetes 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:
- resistència a les taques (UNE-EN ISO 10545-14)
- resistència a productes (UNE-EN ISO 10545-14)
- resistència a l'abrasió (UNE-EN ISO 10545-7)
- adherència al morter de ciment (ASTM C 482)
- Sobre 10 rajoles:
- absorció d'aigua (UNE-EN ISO 10545-12)
- resistència a la flexió (UNE-EN ISO 10545-4)
- comprovació dimensional (UNE-EN ISO 10545-2)
- aspecte superficial (UNE-EN ISO 10545-2)
- Sobre 5 rajoles:
- resistència a la gelada (UNE-EN ISO 10545-12)
- resistència al clivellat del vidriat (UNE-EN ISO 10545-11)
- resistència al xoc tèrmic (UNE-EN ISO 10545-9)
- resistència a l'àcid clorhídric o al hidròxid de potassi (UNE-EN ISO 10545-14)
- Sobre 3 rajoles:
- duresa a la ratllada (escala de mohs)
- Sobre 1 rajola:
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- coeficient de dilatació lineal (UNE-EN ISO 10545-8)
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 MOSTRA EN PECES PER A REVESTIMENTS:
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 EN PECES PER A REVESTIMENTS:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa
d'assaigs a càrrec del Contractista.
Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un total de 10 rajoles del mateix lot.
Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les 10 rajoles resultin satisfactoris.
OPERACIONS DE CONTROL EN PECES PER A PAVIMENTS:
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament i cada 1000 m2 de superfície (unes 10000 peces), 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:
- Aspecte
- Absorció d'aigua
- Resistència a la flexió
- Duresa superficial
- Dilatació tèrmica
- Resistència a les taques
- Resistència als productes domèstics de neteja
- Llargària
- Amplària
- Gruix
- Rectitud d'arestes
- Planor
- Ortogonalitat
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material
rebut, a càrrec del contractista.
Si el material disposa de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de l'UE, es podrà prescindir de la presentació dels assaigs de
control de recepció.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN PECES PER A PAVIMENTS:
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 EN PECES PER PAVIMENTS:
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 a les peces rebudes a càrrec del Contractista.
Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un total de 10 rajoles del mateix lot.
Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les 10 rajoles resultin satisfactoris.

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:
- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa
- Per arc submergit amb fil/filferro
- Per arc submergit amb elèctrode nu
- Per arc amb gas inert
- Per arc amb gas actiu
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert
- Per arc de connectors
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons l'UNE-EN 287-1.
Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades al procés de soldadura i que estan lliures de
fissures.
Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar
el procés de soldatge. S'han de mantenir seques i lliures de condensacions.
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 i l'article 77
de l'EAE per a obres d'edificació o d'acord amb l'article 640.5.2 del PG3 i l'article 77 de l'EAE 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 d'acord a les normes recollides a la taula 29.2.b de l'EAE
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 establerts a l'article 29.2 de l'EAE.
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.
Després 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, a menys que així ho expliciti el plec de condicions tècniques particulars.
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 començar 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 la clau dinamomètrica.
- Mètode de la femella indicadora.
- Mètode convinat.
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:
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B4 - MATERIALS PER A ESTRUCTURES
B44 -

MATERIALS D'ACER PER A ESTRUCTURES

B44Z - PLANXES I PERFILS D'ACER
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B44ZB052,B44Z50B5,B44Z5011,B44Z5A2A,B44Z501A,B44Z502A.
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 UNE-EN 10210-1
- Perfils foradats 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 UNE-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 tècniques 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:
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de
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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.
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.
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 en tota la superfície.
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.
La 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.

la documentació corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.)
es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en
aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de
recepció si ho creu convenient.
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:
- Correspondència 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
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:
- Les unitats d'inspecció seran fraccions de cada grup afí, amb un pes màxim de 20 t per lot.
- Per a cada lot , es realitzaran els següents assaigs:
- Determinació quantitativa de sofre (UNE 7-019)
- Determinació quantitativa fòsfor (UNE 7-029)
- Determinació del contingut de nitrogen (UNE 36-317-1)
- Determinació quantitativa del contingut de carboni (UNE 7014)
- En una mostra d'acer laminat, per a cada lot , es realitzaran a més, els següents assaigs:
- Determinació quantitativa de manganès (UNE 7027)
- Determinació gravimètrica de silici (UNE 7028)
- Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer (UNE 7475-1)
- Determinació de la duresa brinell d'una proveta (UNE-EN-ISO 6506-1)
- En una mostra de perfils d'acer buits, per a cada lot, es realitzaran a més, els següents assaigs:
- Assaig d'aixafada (UNE-EN ISO 8492)
- En el cas de perfils galvanitzats, es comprovarà la massa i gruix del recobriment (UNE-EN ISO 1461, UNE-EN ISO 2178).
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 15792-2). 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 15792-2) 1 provetes
- Assaig de resiliència del metall aportat (UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres per als assaigs químics es prendran de la unitat d'inspecció segons els criteris establerts a la norma UNE-EN ISO 14284.
En perfils laminats i conformats les mostres per als assaigs mecànics es prendran segons els criteris establerts a les UNE EN 10025-2 a UNE 10025-6.
Les localitzacions de les mostres seguiran els criteris establerts a l'annex A de l'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:
- Gruix nominal >12 mm: mecanitzar provetes de 10x10 mm
- Gruix nominal <= 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 per als perfils buits, 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 ambdós 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 geomètric, 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:
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.

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 1: 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 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE).
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:
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE).
* 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 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 de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE,
segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a ús en estructures metàl·liques o en estructures mixtes metall i formigó:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
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 (únicament 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:
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control
ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat
per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge
CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne
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B4 - MATERIALS PER A ESTRUCTURES
B4F -

MATERIALS DE CERÀMICA PER A ESTRUCTURES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B4F7YK10.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Element prefabricat semiresistent format per motlles ceràmics amb dos o més canals a la cara superior, armats i formigonats, apte per a resistir
les sol·licituds de càlcul un cop completat a l'obra.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En comprovar l'aspecte superficial de l'element, aquest ha de tenir unes característiques uniformes i no s'admeten les rebaves, les discontinuitats
en el formigonament, les superfícies deteriorades, guerxaments, armadures visibles ni d'altres defectes que perjudiquinel seu comportament a
l'obra o el seu aspecte exterior.
El formigó no ha de tenir defectes de vibratge.
La cara superior de l'element ha de tenir una textura rugosa en tota la superfície.
Els acanalats han de tenir les dimensions necessàries per tal que es puguin complir les prescripcions relatives al recobriment de les armadures.
Les superfícies de les peces ceràmiques en contacte amb el formigó han de ser estriades o ratllades.
Les peces ceràmiques no han de tenir cap mena de fissura.
L'amplària dels junts entre peces ha de ser constant.
Cal declarar els següents valors d'acord amb UNE-EN 845-2:
- Capacitat portant
- Càrrega de flexió i deformació
- Absorció a l'aigua
- Permeabilitat al vapor d'aigua
- Massa per unitat d'àrea de la llinda
- Resistència al gel-desgel
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- Comportament tèrmic
- Resistència al foc
Les llindes de fàbrica de ram de paleta han de realitzar-se utilitzant formigó armat o pretesat, morter de ram de paleta i peces de ram de paleta
encofrades estructurals o no estructurals seguint les diferents normatives que s'indica UNE-EN 845-2 punt 4.
Les llindes de fàbrica de ram de paleta l'armat ha d'estar protegit contra la corrosió.
Les llindes aniran marcades o acompanyades de documentació amb la següent informació:
- Número i data d'emissió de la norma UNE-EN 845-2
- Nom o marca identificativa i direcció del fabricant o representant autoritzat del fabricant.
- Un número de referència únic, nom o codis únics que identifiquin correctament el tipus de producte, fent referència a la descripció, designació
i ús al que està destinat.
- Ha d'estar convenientment marcat indicant les aplicacions del seu ús i, en el cas de llindes que han d'aguantar més d'una fulla de fàbrica
de ram de paleta, caldrà indicar quina cara de la llinda aguanta la cara interna del mur i quina l'externa.
Cal declarar la longitud, amplada i alçada de la llinda i, en cas de formes no rectangulars, cal aportar un dibuix de la configuració amb les
dimensions.
Cal declarar-se la massa i la massa per unitat d'àrea de la llinda. La desviació respecte el valor declarat no pot excedir el 5%.
Cal que s'especifiqui la longitud de recolzament mínima requerida > 10mm.
Toleràncies:
- Llargària; ±15 mm.
- Amplada i alçària ±5 mm.
- Rectitud o arqueig: 0,5% de la longitud i màxim 10mm.

laterals.
El perfil del revoltó ha de complir en qualsevol punt de la cara superior que el gruix del formigó de la capa de compressió (h) sigui:
- Revoltó resistent. h >= c/8
- Revoltó alleugerant: h >= c/6
c= distància horitzontal a l'eix de simetria
Escrostonaments: han de complir les indicacions de l'apartat 6.3 de la norma UNE 67020 - 1999.
Valor mitjà de l'expansió per humitat (UNE 67035): =<0,55 mm/m
Valor individual de l'expansió per humitat (UNE 67035): =<0,65 mm/m
Resistència a flexió (UNE 67037):
- Revoltó alleugerant: 1,0 kN
- Revoltó resistent: 1,0 kN
- Revoltó resistent amb capa de compressió incorporada: 1,5 kN
Resistència a compressió (UNE 67038):
- Revoltó resistent: > 25 N/mm2
- Revoltó resistent amb capa de compressió incorporada: 30 N/mm2
Toleràncies:
- Alçada, amplada i llargada: ± 5 mm del valor declarat pel fabricant
REVOLTÓ DE MORTER DE CIMENT:
Peça obtinguda per un procés d'emmotllament d'una pasta de formigó. Aquest ha de complir els apartat 4.1.1 i 4.1.2 de la norma EN 13369:2004,
o l'apartat 4.1 de la norma EN 771-3:2004.
No han de tenir fissures ni escrostonaments que puguin ser perjudicials pel seu comportament mecànic.
Amplada efectiva del rebaix de recolzament del revoltó:
- classe N1: = 20 mm
- classe N2: = 25 mm
Gruix de l'ala superior dels revoltons resistents:
- classe N1: = 30 mm
- classe N2: = 35 mm
Toleràncies:
Generals per a totes les classes de toleràncies:
- Llargada, amplada i alçada: ± 10 mm
- Amplada del rebaix: ± 3 mm
Per a classe T1:
- La resta de dimensions: ± 5 mm
Per a classe T2:
- Llargada: ± 5 mm
- Amplada i alçada: 0; + 5 mm
REVOLTÓ DE POLIESTIRÈ:
Peça d'escuma de poliestirè expandit (EPS) per a alleugerir sostres unidireccionals de biguetes prefabricades. Poden ser fetes per mecanització
d'un bloc d'EPS o emmotllant el material.
No han de tenir defectes de fabricació ni defectes superficials com ara escrostonaments, que afectin a la seva utilització.
Si s'utilitzen en sostres en contacte amb l'exterior, la conductivitat tèrmica màxima del material ha de ser menor o igual al valor de càlcul
utilitzat al projecte per justificar el compliment de l'aïllament tèrmic de l'edifici.
Toleràncies:
- Alçària: ± 1,5%
- Amplària: ± 1,0%

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE,
segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a murs i parets mitgeres:
- Sistema 3: Declaració de Prestacions
Els productes de la construcció han de portar en un lloc visible 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 de marcat de conformitat CE ha de mostrar-se en el producte o en el seu embolcall, albarà, factura o documentació adjunta junt amb la
següent informació:
- Número de la norma UNE-EN 845-2
- Nom o marca identificativa i direcció del fabricant o representant autoritzat del fabricant.
- Un número de referència únic, nom o codis únics que identifiquin correctament el tipus de producte, fent referència a la descripció, designació
i ús al que està destinat.
- Ha d'anar marcat indicant les aplicacions del seu ús i, en el cas de llindes que han d'aguantar més d'una fulla de fàbrica de ram de paleta,
caldrà indicar quina cara de la llinda aguanta la cara interna del mur i quina l'externa.
- Els dos últims dígits de l'any que en que s'ha imprès el marcatge
- Càrrega de flexió i la deformació establerta
- Absorció d'aigua.
- Permeabilitat al vapor d'aigua.
- Massa, massa per unitat d'àrea
- Resistència al gel-desgel.
- Especificació del material/revestiment d'acord amb annex C d'UNE-EN 845-2.
- Comportament tèrmic.
- Resistència al foc.
- Tipus de llinda.
- Llargària de recolzament mínima.
- Llargària en mm.
- Amplària i alçada en mm.
- Configuració.
- Si s'exigeix que les llindes de fàbrica de ram de paleta estiguin arrebossats
- Si s'exigeix barrera antihumitat
- On sigui pertinent, indicar els components de la llinda combinada que no es subministri com a parts del producte.
- Informació sobre les característiques més dels requisits essencials
Emmagatzematge: S'han d'apilar horitzontalment sobre taulons de fusta situats als extrems de manera que no tinguin contacte directe amb el terra.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetades sobre palets.
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin i sense contacte directe amb el terra.
REVOLTÓ DE POLIESTIRÈ:
No han d'estar en contacte amb olis, dissolvents, hidrocarburs saturats, àcids o betums a temperatures >= 130°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

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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 845-2:2005 Especificación de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 2: Dinteles.
____________________________________________________________________________

NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
REVOLTONS CERÀMICS:
UNE 67020:1999 Bovedillas cerámicas de arcilla cocida para forjados unidireccionales. Definiciones, clasificación y características.
REVOLTÓ DE MORTER DE CIMENT:
UNE-EN 15037-2:2009 Productos prefabricados de hormigón. Sistemas de forjado de vigueta y bovedilla. Parte 2: Bovedillas de hormigón.
REVOLTÓ DE POLIESTIRÈ:
UNE 53981:1998 Plásticos. Bovedillas de poliestireno expandido (EPS) para forjados unidireccionales con viguetas prefabricadas.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

B4 - MATERIALS PER A ESTRUCTURES
B4L -

ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS PER A FORMACIÓ DE SOSTRES

B4LZ - MATERIALS AUXILIARS PER A SOSTRES AMB ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B4LZ160N.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Revoltons per a la fabricació de sostres unidireccionals amb elements resistents industrialitzats.
S'han considerat els materials següents:
- Revoltons de ceràmica
- Revoltons de morter de ciment
- Revoltons de poliestirè
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les característiques geomètriques han de correspondre a les condicions reflectides a la fitxa tècnica del sistema de sostre utilitzat.
Resistència a compressió en peces col·laborants: >= fck formigó del sostre
Càrrega de trencament a flexió > 1.0 kN determinada segons UNE 53981 per a peces de poliestiré expandit, i segons UNE 67037 per a peces d'altres
materials
El comportament de reacció al foc de les peces que estiguin o pugin estar exposades a l'exterior durant la vida útil de l'estructura, han de complir
amb la classe de reacció al foc que els hi sigui exigible. En cas d'edificis ha de ser conforme l'apartat 4 de la secció SI-1 del documento DB-SI.
Les peces fabricades amb materials inflamables s'han de protegir del foc amb capes protectores justificades empíricament sota l'acció del foc
de càlcul.
REVOLTÓ CERÀMIC:
Peça obtinguda per un procés d'emmotllament, assecatge i cocció d'una pasta argilosa.
Ha de tenir un color i una textura uniformes. Està suficientment cuita si té un so agut en ser colpejada i un color uniforme en trencar-se.
A les peces resistents no s'han d'admetre superfícies fissurades a la cara superior ni a la cara inferior ni a les ales de suport ni als envans
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
En cada subministrament d'elements d'entrebigat de tipus ceràmic o de morter de ciment que arribi a l'obra s'ha de verificar com a mínim:
- Que les característiques geomètriques estan d'acord amb la fitxa tècnica i que coincideixen amb les especificades dels plànols del projecte
executiu
- Que es disposa de certificació documental sobre el compliment dels assaigs de trencament a flexió, i si la peça es ceràmica, de l'expansió
per humitat segons EHE-08 art. 36
En cada subministrament d'elements d'entrebigat de poliestirè que arribi a l'obra s'ha de verificar com a mínim:
- Que les característiques geomètriques estan d'acord amb la fitxa tècnica del sostre i que coincideixen amb les especificades als plànols del
projecte executiu
- Que es disposa de certificació documental sobre el compliment dels assaigs de trencament a flexió d'acord amb EHE-08 art. 36
- Que existeix garantia documental del fabricant que la classificació segons la reacció al foc declarada s'ha determinat segons l'UNE-EN 13501-1
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Data de fabricació
- Dimensions i d'altres característiques
- Propietats higrotèrmiques (segons l'article 4.1 del DB HE1)
OPERACIONS DE CONTROL:
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control
ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat
per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge
CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne
la documentació corresponent
- Control de recepció mitjançant assaigs: es comprovaran les característiques d'aspecte extern i geomètriques per cada 5000 peces que arribin
a l'obra.
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 i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
- Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie completa
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d'assaigs als revoltons apilats 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, es repetirà
l'assaig, a càrrec del contractista, sobre el doble numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts sobre
totes les peces resultin satisfactoris.

- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi a l'obra, es demanaran al contractista els certificats
del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per
un laboratori acreditat:
- 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.

B6 - MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES
B6B -

MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa
d'assaigs a càrrec del Contractista.
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir
l'assaig, a càrrec del contractista, sobre el doble número de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts sobre
totes les peces resultin satisfactoris.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B6BZ1A10,B6B12211,B6B11211,B6B11311,B6B12311.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

____________________________________________________________________________

Perfil de planxa d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió contínua 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 superfície 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:
- L'expressió 'perfilería metálica'
- Referència a la norma 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
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 de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE,
segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc. Productes que satisfan
la Decisió de la Comissió 96/603/CE modificada,
- Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc:
- Sistema 3: Declaració de Prestacions
OPERACIONS DE CONTROL:
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control
ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat
per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge
CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne
la documentació corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.)
es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en
aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de
recepció si ho creu convenient.
Inspecció visual del material a la seva recepció, en referència a l'aspecte i característiques geomètriques.
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:
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MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I MATERIALS FONOABSORBENTS

B7C4 - FELTRES, PLAQUES I NÒDULS DE LLANA MINERAL DE VIDRE
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B7C4G400,B7C4G600,B7C4K400.
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 pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els
materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres
de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE
o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Ha de 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 pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de
tolerància indicat, en el seu cas:
- Resistència tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939): >= 0.25 m2K/W
- Conductivitat tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939): <= 0.060 W/mK
- Estabilitat dimensional (UNE-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 (UNE-EN 1604):
- Reducció relativa del gruix: <= 1,0%
- Variació relativa en llargària i amplària: <= 1,0%
- Estabilitat dimensional a una temperatura i humitat específiques (UNE-EN 1604):
- Reducció relativa del gruix: <= 1,0%
- Variació relativa en llargària i amplària: <= 1,0%
- Tensió a compressió (EN 826): >= Nivell declarat pel fabricant
- Resistència a la tracció perpendicular a les cares (EN 1607): >= Nivell declarat pel fabricant
- Càrrega puntual (EN 12430): >= Nivell declarat pel fabricant
- Fluència a compressió (EN 1606): <= Nivell declarat pel fabricant
- Absorció d'aigua per immersió parcial (UNE-EN 1609):
- A curt termini: <= 1,0 kg/m2
- A llarg termini: <= 3,0 kg/m2
- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua (EN 12806): <= valor declarat pel fabricant
- Resistència al vapor d'aigua (EN 12806): >= valor declarat pel fabricant
- Rigidesa dinàmica (EN 29052-1): <= Nivell declarat por el fabricant
- Compressibilitat (EN 12431): Valor declarat por el fabricant dins dels límits de les toleràncies del gruix 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 (UNE-EN 822): ± 2%
- Amplària nominal (UNE-EN 822): ± 1,5%
- Gruix (UNE-EN 823): El valor declarat pel 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
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 13162:2002 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados 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
- Resistència tèrmica
- Conductivitat tèrmica
- Gruix nominal
- 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 de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE,
segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1 a E)***, F. *** Productes o materials que no
necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les
seves modificacions):
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials
per als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció no suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple
l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic),
- Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:
- Sistema 3: Declaració de Prestacions
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als
quals una etapa clarament identificable en el procés de producció suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició
de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):
- Sistema 1: Declaració de Prestacions
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:
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control
ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat
per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge
CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne
la documentació corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.)
es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en
aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de
recepció si ho creu convenient.
Inspecció visual del material en cada subministrament.
A la recepció dels productes es comprovarà:
- Correspondència amb els 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
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:
- 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 12667, UNE-EN 12939)
- Reacció al foc
- Determinació sobre un 10% de les plaques rebudes en cada subministrament de les característiques 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 més 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.
____________________________________________________________________________

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 contínua 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:
- 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.
____________________________________________________________________________

B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
B7D -

MATERIALS PER A AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC

B7D2 - MORTERS IGNÍFUGS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B7D20021.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Morter per a la protecció contra el foc d'elements estructurals i tancaments.
S'han considerat els materials següents:
- Morter de ciment i perlita amb vermiculita.
- Morter de llana de roca i ciment
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Mescla preparada. Si el subministrament és en sacs s'hi ha d'afegir aigua en les proporcions adequades, per a formar el morter. Pot portar additius
incorporats.
El morter pastat, no ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
En la mescla subministrada en sacs, del procés de pastat n'ha de resultar una barreja homogènia i sense segregacions, la quantitat d'aigua ha
de ser l'especificada pel fabricant.
MORTER DE PERLITA I VERMICULITA:
Granulometria:
- Perlita: 0 - 3 mm
- Vermiculita: 2 - 6 mm

B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

B7C -

Subministrament: En sacs, de manera que no s'alterin les seves característiques.
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie, sense contacte directe amb el terreny i de manera que no s'alterin les seves característiques.

MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I MATERIALS FONOABSORBENTS

B7C7 - LÀMINES, PLAQUES I PLANXES DE POLIETILÈ I EPDM
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

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

B7C7VLIV.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Temperatura òptima de la mescla:

No hi ha normativa de compliment obligatori.

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

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
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
En el sac han de figurar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Pes net o volum

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

B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
B7J -

10°C - 20°C

MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS

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

B7J5 - SEGELLANTS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

MASSILLA ASFÀLTICA:
Resiliència a 25°C:

B7J500ZZ,B7J5009A.
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°¦
¦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%

78%

ESCUMA DE POLIURETÀ EN AEROSOL:
Temps d'assecatge (23°C i 50% HR): 20-25 min
Densitat (DIN 53420): Aprox. 20 kg/m3
Temperatura d'aplicació: 5°C - 20°C
Resistència a la tracció (DIN 53571)
- a 20°C: 15 N/cm2
- a -20°C: 20 N/cm2
Comportament al foc (DIN 4102): Classe B2
Resistència a la temperatura: -40°C - +90°C
MASSILLA PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
Ha de tenir la consistència adient per a la seva correcta aplicació.
El fabricant ha de subministrar les instruccions necessàries per a la seva aplicació.
Classificació dels materials:
+----------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
Principal mecanisme d'adormiment
¦
¦
¦---------------------------------------------------¦
¦
DESCRIPCIÓ
¦
Pasta d'assecat
¦ Pasta d'adormiment
¦
¦
¦(en pols o llesta per l'ús)¦
(Només en pols)
¦
¦------------------------¦---------------------------¦-----------------------¦
¦Pasta de farcit
¦
1A
¦
1B
¦
¦Pasta d'acabat
¦
2A
¦
2B
¦
¦Compost mixt
¦
3A
¦
3B
¦
¦Pasta sense cinta
¦
4A
¦
4B
¦
+----------------------------------------------------------------------------+
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT O ASFÀLTICA:
Característiques físiques:
+----------------------------------------------------------------------+
¦
¦
¦ Penetració a
¦Fluència a 60°C ¦Adherència
¦
¦ Tipus ¦Densitat ¦25°C,150g i 5s ¦UNE 104-281(6-3)¦5 cicles a -18°C¦
¦massilla ¦(g/cm3) ¦UNE 104-281(1-4)¦
(mm)
¦UNE 104-281(4-4)¦
¦
¦
¦
(mm)
¦
¦
¦
¦---------¦---------¦----------------¦----------------¦----------------¦
¦Cautxú
¦1,35-1,5 ¦
<= 23,5
¦
<= 5
¦ Ha de complir ¦
¦asfalt
¦(a 25°C) ¦
¦
¦
¦
¦Asfàltica¦ 1,35
¦
<= 9
¦
<= 5
¦ Ha de complir ¦
+----------------------------------------------------------------------+
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE 104-233.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CONDICIONS GENERALS:
Subministrament: En envàs hermètic.
MASSILLA DE SILICONA, DE POLISULFURS, DE POLIURETÀ, ACRÍLICA, DE BUTILS, D'OLEO-RESINES O ASFÀLTICA:
Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament, en posició vertical, en lloc sec i a una temperatura entre
5°C i 35°C.
Temps recomanat d'emmagatzematge de sis a dotze mesos.
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT:
Emmagatzematge: En el seu envàs tancat hermèticament i protegit de la intempèrie. Temps màxim d'emmagatzematge sis mesos.
ESCUMA DE POLIURETÀ:
Emmagatzematge: el producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament i a temperatura ambient al voltant dels 20°C.
Temps màxim d'emmagatzematge nou mesos.
MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
Ha de ser subministrat pel mateix fabricant de les plaques que s'utilitzin, a fi d'asegurar-ne la compatibilitat dels materials.
Emmagatzematge: En envàs hermètic, protegit de la intempèrie.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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
Pàgina: 61

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.
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

- 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.

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Ha de portar impreses les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Identificació del producte
- Color (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix o escuma de poliuretà)
- Instruccions d'ús
- Pes net o volum del producte
- Data de caducitat (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix)
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE,
segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Altres,
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc. Productes que satisfan
la Decisió de la Comissió 96/603/CE modificada,
- Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc:
- Sistema 3: Declaració de Prestacions
El símbol de marcat de conformitat CE ha d'anar estampat sobre el producte o bé en l'etiqueta, embalatge o documentació comercial.
El símbol de marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació:
- Número o marca comercial i adreça registrada del fabricant
- Els dos últims dígits de l'any en que es va fixar el marcat
- Referència a la norma UNE-EN 13963
- Descripció del producte:nom genèric, material i ús previst
- Informació sobre les característiques essencials
OPERACIONS DE CONTROL EN MASSILLA ASFÀLTICA:
- Control de les condicions del subministrament i recepció del certificat de qualitat corresponent on es garanteixi el compliment de les condicions
establertes al plec.
- Per a cada material segellant diferent o quan es modifiquin les condicions de subministrament, es realitzaran els assaigs d'identificació
següents:(UNE 104281-0-1)
- Assaig de penetració
- Assaig de fluència
- Assaig d'adherència
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MASSILLA ASFÀLTICA:
La presa de mostres del material per a determinar les seves característiques, es realitzarà d'acord a la norma UNE 104281-0-1.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN MASSILLA ASFÀLTICA:
No s'acceptarà el material que no arribi acompanyat del corresponent certificat de control de fabricació garantint el compliment de les condicions
establertes al plec.
En el cas que qualsevol dels assaigs realitzats no resultés satisfactori, es repetirà el mateix sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne
únicament quan els dos nous resultats compleixin les especificacions.

CINTES PER A JUNTS EN PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE,
segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
+----------------------------------------------------------------------------+
¦
Producte
¦
Ús previst
¦ Característiques ¦ Sistema ¦
¦-----------------¦---------------------------¦------------------¦-----------¦
¦
¦Per a tots els usos
¦ Reacció al foc ¦
3/4
¦
¦Material per a
¦que estiguin sotmesos
¦------------------¦-----------¦
¦junts de plaques ¦a reglamentació de foc
¦
Altres
¦
4
¦
¦guix laminat
¦---------------------------¦------------------¦-----------¦
¦
¦Per a situacions i usos no ¦
Tots
¦
4
¦
¦
¦contemplats anteriorment
¦
¦
¦
+----------------------------------------------------------------------------+
-Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració de prestacions.
- Sistema 4: Declaració de prestacions
El símbol de marcat de conformitat CE ha d'anar estampat sobre el producte o bé en l'etiqueta, embalatge o documentació comercial.
El símbol de marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació:
- Número o marca comercial i adreça registrada del fabricant
- Els dos últims dígits de l'any en que es va fixar el marcat
- Referència a la norma UNE-EN 13963
- Descripció del producte:nom genèric, material i ús previst
- Informació sobre les característiques essencials
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
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.
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MATERIALS PER A CELS RASOS

B842 - PLAQUES DE FIBRES MINERALS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

B842Q834.

B7J -

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

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:
- 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.

Placa o banda de fibres minerals aglomerades en humit o de fibres minerals compactades amb capacitats fonoabsorbents de diferents acabats per
a utilitzar en cel ras registrable.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La cara vista ha de ser plana, sense pols, fissures, eflorescències o d'altres defectes.
Els angles i les arestes vistes han de ser rectes.
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: llarg x ample.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de
tolerància indicat, en el seu cas:
- Resistència al foc (UNE-EN 13501-2)
- Reacció al foc (UNE-EN 13501-1)
- Contingut d'amiant (UNE-EN 13964): Sense amiant
- Emissió de formaldehíd (UNE-EN 13964): Ha de complir
- Absorció acústica (UNE-EN ISO 354)
- Aïllament acústic (UNE-EN ISO 140-3, UNE-EN ISO 717-1)
- Resistència a la tracció per flexió (UNE-EN 13964): Ha de complir
Toleràncies:
- Llargària: ± 1,5 mm
- Amplària: ± 1,5 mm
- Gruix: ± 1,5 mm
- Cantell: Ha de complir les toleràncies definides en la taula 3 (UNE-EN 13964), en funció del tipus de cantell
- Desviació de l'ortogonalitat respecte als 90º: 1/500
- Tolerància màxima de la planor positiva i flexió negativa: 1/300 de la llargària mesurada
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CINTES PER A JUNTS EN PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
Amplària: >= 5 cm
Estabilitat dimensional de la cinta de paper:
- Amplària: < 0,4%
- Llargària:
<2,5%
Resistència al trencament: >= 4,0 N per mm d'amplària

Subministrament: Embalades, de manera que no s'alterin les seves característiques.
Emmagatzematge: En llocs secs, protegides 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

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.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

UNE-EN 13964:2006 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo.

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE,
segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1 a E)***, F. *** Productes
o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió
96/603/CE, i les seves modificacions),
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- Productes per a acabat interior de sostres per a usos finals, excepte el subjecte a reglamentacions sobre resistència al foc, sobre reacció
al foc i sobre substàncies perilloses i el subjecte als requisits de seguretat d'ús en vigor (fragilitat, resistència a la tracció per flexió
i capacitat portant):
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
- Productes per a acabat interior de sostres subjecte als requisits de seguretat d'ús en vigor (fragilitat, resistència a la tracció per flexió
i capacitat portant),
- Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes
o materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció no suposa una millora en la classificació de reacció al
foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic),
- Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre substàncies perilloses,
- Productes per a acabat interior subjecte a reglamentacions sobre resistència al foc:
- Sistema 3: Declaració de Prestacions
- Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes
o materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció suposa una millora en la classificació de reacció al foc
(per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):
- Sistema 1: Declaració de Prestacions
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Nom del fabricant, logotip o marca d'identificació
- Número i any de la Norma Europea del material
- Símbols corresponents al tipus i dimensions
- Identificació del material o materials
- Any i mes de fabricació
- 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:
- Valors declarats de les característiques exigides
OPERACIONS DE CONTROL:
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control
ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat
per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge
CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne
la documentació corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.)
es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en
aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de
recepció si ho creu convenient.
Inspecció visual del material a la seva recepció, en referència a l'aspecte i característiques geomètriques.
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:
- Abans de començar l'obra, cada vegada que canviï el subministrador, i per cada 500 m2 d'un mateix tipus de placa 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:
- Plaques de fibres minerals:
- Pes
- Coeficient d'absorció acústica
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:
- Amplària
- Llargària
- Gruix
- Planor
- Rectitud d'arestes
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 càrrec 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 les 10 plaques resultin satisfactoris.

- 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)
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B844 - PLAQUES DE GUIX LAMINAT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B844G28A.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Placa formada per una ànima de guix i un revestiment exterior de cartró; pot portar, eventualment, altres plaques o làmines adherides.
S'han considerat els acabats especials següents:
- Fibra de vidre incorporada al guix
- Làmina d'alumini adherida
- Acabat vinílic
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 14/01/1991.
Els angles i les arestes vistes han de ser rectes.
Ha de tenir un aspecte uniforme sense taques, eflorescències, cops, esquinçats o desenganxat del cartó.
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: llarg x ample.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de
tolerància indicat, en el seu cas:
- 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)
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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.
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 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 de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE,
segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Altres,
- Productes per a 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 usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc. Productes que compleixen
la Decisió de la Comissió 2003/43/CE modificada,
- 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 Prestacio
o Caracteristica: Altres,
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: 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 Prestacions
- 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 Prestacio
o Caracteristica: Resistència a l'esforç tallant,
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: 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 Prestacio
o Caracteristica: Resistència a tallant:
- Sistema 3: Declaració de Prestacions
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 del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:
- nom, marca comercial i adreça enregistrada del fabricant
- els dos últims dígits de l'any en que es va fixar el marcatge
- referència a la norma europea EN 14190
- descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst
- informació sobre les característiques essencials que procedeixin, indicades de la següent manera:
- valors declarats i, quan procedeixi, nivell o classe per a cadascuna de les característiques essencials segons la taula ZA.1 de la norma
EN 14190
- característiques a les que s'aplica l'opció "Prestació No Determinada" (PND)
- com a alternativa, una designació normalitzada que posi de manifest algunes o totes les característiques pertinents
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 referència a l'aspecte i característiques geomètriques.
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control
ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat
per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge
CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne
la documentació corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.)
es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en
aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de
recepció si ho creu convenient.
- Abans de començar l'obra, cada vegada que canviï el subministrador, i per cada 500 m2 d'un mateix tipus de placa 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:
- 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.
- Es comprovaran, sobre 10 mostres rebudes en cada subministrament, les característiques geomètriques següents:
- Amplària
- Llargària
- Gruix
- Planor
- Rectitud d'arestes
- En cas de planxes metàl·liques perforades: diàmetre i separació de perforacions
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:
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 càrrec 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.
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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 les 10 plaques resultin satisfactoris.

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

B8 - MATERIALS PER A REVESTIMENTS

UNE-EN 13964:2006 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo.
UNE-EN 13964:2006/A1:2008 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo.

B84 -

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

MATERIALS PER A CELS RASOS

B84A - LAMELꞏLES METÀLꞏLIQUES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B84AVEH1.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Lamel·la d'alumini lacada per a utilitzar en cel ras desmuntable.
S'han considerat els acabats següents:
- Lamel·la llisa lacada
- Lamel·la perforada lacada
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les cares vistes de la lamel·la han d'estar recobertes d'esmalt.
L'acabat de la superfície ha de ser llis, de color uniforme i sense defectes al recobriment.
No ha de tenir senyals de cops, bonys o plecs.
Ha de tenir la secció indicada per la DT i ha de ser compatible amb els elements de suport previstos.
Tipus d'alumini: Aliatge AA5050
Gruix de la planxa >= 0,45 mm
Toleràncies:
- Llargària: + 10 mm, - 0 mm
- Alçària: + 3 mm, - 0 mm
- Gruix: ± 0,03 mm
- Fletxa lateral (UNE_EN 485-4): ± 2 mm
- Escaire (UNE_EN 485-4): ± 4 mm
LAMEL·LA PERFORADA:
Toleràncies:
- Diàmetre de les perforacions: ± 0,1 mm
- Distància entre els eixos de les perforacions: ± 0,1 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: embalades en caixes.
Emmagatzematge: dins de les seves caixes, en posició horitzontal sobre una superfície plana, protegides de la intempèrie i dels impactes.

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE,
segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1 a E)***, F. *** Productes
o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió
96/603/CE, i les seves modificacions),
- Productes per a acabat interior de sostres per a usos finals, excepte el subjecte a reglamentacions sobre resistència al foc, sobre reacció
al foc i sobre substàncies perilloses i el subjecte als requisits de seguretat d'ús en vigor (fragilitat, resistència a la tracció per flexió
i capacitat portant):
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
- Productes per a acabat interior de sostres subjecte als requisits de seguretat d'ús en vigor (fragilitat, resistència a la tracció per flexió
i capacitat portant),
- Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes
o materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció no suposa una millora en la classificació de reacció al
foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic),
- Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre substàncies perilloses,
- Productes per a acabat interior subjecte a reglamentacions sobre resistència al foc:
- Sistema 3: Declaració de Prestacions
- Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes
o materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció suposa una millora en la classificació de reacció al foc
(per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):
- Sistema 1: Declaració de Prestacions
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- El número i l'any d'aquesta norma, EN 13964:2004 i quan correspongui el número/data o referència de les modificacions/revisions a aquesta norma
europea
- Els símbols corresponents al tipus i a les dimensions
- Identificació del material o materials
- Any i mes de fabricació
- Les característiques i el nivell de prestacions declarat pel fabricant
OPERACIONS DE CONTROL:
- El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en el projecte i plec
de condicions (CTE Parte 1. Art.7.2).
- Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant (signat per persona
física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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.

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 485-4:1994 Aluminio y aleaciones de aluminio. Chapas, bandas y planchas. Parte 4: Tolerancias de forma y dimensionales de productos laminados
en frío.
B8 - MATERIALS PER A REVESTIMENTS
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MATERIALS PER A REVESTIMENTS DECORATIUS

B867 - REVESTIMENTS SINTÈTICS
B8 - MATERIALS PER A REVESTIMENTS
B84 -

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

MATERIALS PER A CELS RASOS

B867VVES.

B84Z - MATERIALS AUXILIARS PER A CELS RASOS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

Revestiment flexible de paraments verticals format per una làmina vinílica amb suport de paper.

B84Z7850,B84ZD510,B84Z3510.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les característiques dels materials que conformen l'estructura del cel ras estan regulades per la norma UNE-EN 13964.
Els element de fixació superior disposaran d'un DITE, sempre que existeixi la corresponent Guia de Document d'Idoneïtat Tècnic Europeu corresponent.
L'entramat de perfils ha de ser compatible amb el tipus de plaques o lames que suportarà. La distancia entre eixos dels perfils, el sistema de
fixació d'aquests, la separació d'elements de suspensió, l'amplada de la zona de recolzament de les plaques, la capacitat portant, el tipus de
protecció i acabat, el sistema d'immobilització horitzontal, etc. han de ser els indicats a la DT.
No han de tenir marques de plecs, cops ni altres defectes en el recobriment del galvanitzat.
Han de tenir els forats necessaris per a la seva suspensió del sostre.
Els elements de suspensió han de permetre de regular l'alçària del pla del cel ras.
Si l'entramat és vist, la cara vista dels perfils ha d'anar acabada amb pintura de les característiques i del color exigits per la DF.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de
tolerància indicat, en el seu cas:
- Reacció al foc (UNE-EN 13823)
- Capacitat portant (UNE-EN 13964)
- Durabilitat: classe d'exposició d'acord amb la taula 7 de la UNE-EN 13964
- Toleràncies i dimensions: ha de cumplir les definides a la taula 2 de la UNE-EN 13964

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir ruptures, taques, diferències de tonalitat ni d'altres defectes superficials.
Ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superfície.
La làmina ha d'estar pigmentada en la seva massa i pot estar impresa.
Els angles i les arestes han de ser rectes.
El revestiment ha de ser flexible i ha de complir les condicions de qualitat de l'UNE 53-335.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Ha de ser rentable e inalterable a la llum.
Ha de tenir, determinades pel laboratori d'assaigs homologat, les característiques següents:
- Resistència a tracció i allargament de ruptura (UNE-EN ISO 527 (3) i UNE 53-335 (1))
- Resistència al rentat (UNE -EN 12956)
- Comportament a la flama (UNE 53-335 (3))
- Resistència a l'escalfament en sec i en humit (UNE 53-335 (4))
- Penetració de líquids (UNE-EN 1734)
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE 53-097)
- Resistència a l'esqueixament (UNE 53-220 (2))
- Resistència a la llum (UNE-EN ISO 4892 (1))
Llargària: <= 10 m
Amplària: <= 0,5 m
Toleràncies:
- Llargària: ± 1,5 %
- Amplària: ± 2 %
- Estabilitat dimensional en la direcció transversal: + 3 %

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conjunt format pels perfils horitzontals que conformaran l'entramat de suport de les peces del cel ras, els tirants o elements verticals per penjar
l'entramat de l'estructura de l'edifici, les fixacions per subjectar els tirants, i els perfils perimetrals per a fixar el cel ras als elements
verticals.

Subministrament: En rotlles embalats. A l'embalatge hi han de constar la marca del fabricant, les característiques del producte i la seva designació

Subministrament: Embalats de manera que s'asseguri la seva rectitud.
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segons la NTE-RSF.
Emmagatzematge: A cobert, en llocs secs i ventilats. En posició vertical sobre superfícies planes, de manera que no s'alterin les seves
característiques.

TERRATZO PER A ÚS INTERIOR:
Característiques mecàniques:
- Absorció d'aigua (UNE-EN 13748-1):
- Absorció total: <= 8%
- Absorció per cara vista: <= 0,4 g/cm2
- Resistència a flexió (UNE-EN 13748-1):
- Mòdul resistent mitjà: >= 5 MPa
- Mòdul resistent individual: < 4 MPa
- Tensió de ruptura (UNE-EN 13748-1):
+---------------------------------------------------------------------------+
¦ Classe ¦ Marcatge ¦
Requisits
¦
¦----------¦-----------¦----------------------------------------------------¦
¦
1(a)
¦
BL I
¦
sense requisits
¦
¦----------¦-----------¦----------------------------------------------------¦
¦
2
¦ . BL II
¦
àrea de la superfície ¦ cap resultat individual¦
¦
¦
¦
<=1100cm2
¦
<2,5 kN
¦
¦----------¦-----------¦--------------------------¦-------------------------¦
¦
3
¦
BL III ¦
àrea de la superfície ¦ cap resultat individual¦
¦
¦
¦
>1100cm2
¦
<3,0 kN
¦
+---------------------------------------------------------------------------+
(a)
Classe 1 Els productes només s'utilitzaran si les rajoles es col·loquen sobre llit de morter sobre una base rígida
- Resistència al desgast per abrasió (UNE-EN 13748-1):
+----------------------------------------+
¦
Assaig
¦ Desgast per abrasió ¦
¦
utilitzat ¦ (valor individual) ¦
¦-----------------¦----------------------¦
¦
Disc ample
¦
>25mm
¦
¦
Böhme
¦
>30cm3/50cm2
¦
+----------------------------------------+
- Resistència a les relliscades (UNE-EN 13748-1): El fabricant declararà la resistència a les relliscades d'acord amb els assaigs que explica
la normativa.
- Reacció al foc (UNE-EN 13748-1): Les rajoles de terratzo es consideren classe A l fl d'acord amb Decisió de la Comissió 96/603/CEE.
- Conductivitat tèrmica (UNE-EN 13748-1): Si les rajoles han d'estar previstes per a contribuir al rendiment tèrmic d'un element, el fabricant
a de declarar les propietats d'acord amb taula L.2 de la norma EN 13369.
TERRATZO PER A ÚS EXTERIOR:
- Característiques mecàniques:
- Resistència a flexió (UNE-EN 13748-2):
+-------------------------------------------------------------+
¦ Classe
¦ Marcat ¦ Valor mitjà per 4 ¦ Valor individual ¦
¦
¦
¦
provetes (Mpa) ¦
(Mpa)
¦
¦-----------¦----------¦-------------------¦------------------¦
¦
1
¦
ST
¦
>=3,5
¦
>=2,8
¦
¦
2
¦
TT
¦
>=4,0
¦
>=3,2
¦
¦
3
¦
UT
¦
>=5,0
¦
>=4,0
¦
+-------------------------------------------------------------+
- Tensió de ruptura (UNE-EN 13748-2):
+---------------------------------------------------------------+
¦
¦
¦
Càrrega mínima de ruptura (KN)
¦
¦
Classe ¦
Marcat ¦------------------¦-------------------¦
¦
¦
¦
Valor mitjà
¦ Valor individual ¦
¦-----------¦------------¦------------------¦-------------------¦
¦
30
¦
3T
¦
>=3,0
¦
>=2,4
¦
¦
45
¦
4T
¦
>=4,5
¦
>=3,6
¦
¦
70
¦
7T
¦
>=7,0
¦
>=5,6
¦
¦
110
¦
11T
¦
>=11,0
¦
>=8,8
¦
¦
140
¦
14T
¦
>=14,0
¦
>=11,2
¦
¦
250
¦
25T
¦
>=25,0
¦
>=20,0
¦
¦
300
¦
30T
¦
>=30,0
¦
>=24,0
¦
+---------------------------------------------------------------+
- Resistència al desgast per abrasió (UNE-EN 13748-2):
+-----------------------------------------------------------------------+
¦
Classe ¦
Marcat
¦
Càrrega mínima de ruptura (KN)
¦
¦-----------¦------------¦----------------------------------------------¦
¦
1
¦
F
¦
Característica no medida
¦
¦-----------¦------------¦----------------------------------------------¦
¦
2
¦
G
¦
<= 26mm o <= 26cm3/50cm2
¦
¦
3
¦
H
¦
<= 26mm o <= 26cm3/50cm2
¦
¦
4
¦
I
¦
<= 20mm o <= 18cm3/50cm2
¦
+-----------------------------------------------------------------------+
- Resistència a les relliscades:
El fabricant declararà la resistència a les relliscades d'acord amb els assajos que s'indiquen a la normativa UNE-EN 13748-2.
- Resistència climàtica:
+---------------------------------------------------------------------------+
¦ Classe ¦ Marcat¦ Absorció de l'aigua
¦Massa perduda després d'assaig ¦
¦
¦
¦
%en massa
¦
de gel-desgel kg/m2
¦
¦--------¦-------¦--------------------------¦-------------------------------¦
¦
1
¦
A
¦Característica no mesurada¦ Característica no mesurada
¦
¦
2
¦
B
¦ <= 6, com a mitja
¦ Característica no mesurada
¦
¦
3
¦
D
¦Característica no mesurada¦ <=1,0 com a mitja, cap valor ¦
¦
¦
¦
¦ individual >1,5
¦
+---------------------------------------------------------------------------+
- Resistència al foc UNE-EN 13478-2: Les rajoles de terratzo es consideren classe A l fl d'acord amb Decisió de la Comissió 96/603/CE.
- Comportament davant el foc extern UNE-EN 13478-2: Es considera que el terratzo utilitzat en cobertes satisfà els requisits de comportament
davant el foc extern sense necessitat de fer assajos d'acord amb decisió de la Comissió Europea 2000/553/CE.
- Conductivitat tèrmica (UNE-EN 13748-2): Si les rajoles han d'estar previstes per a contribuir al rendiment tèrmic d'un element, el fabricant
a de declarar les propietats d'acord amb taula L.2 de la norma EN 13369.
Si les rajoles han d'estar previstes per a contribuir al rendiment tèrmic d'un element, el fabricant a de declarar les propietats d'acord amb
taula L.2 de la norma EN 13369.
TERRATZO PER A PAVIMENTS FLOTANTS:
Càrrega puntual centrada recolzada la peça pels 4 extrems: >= 200 kg

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________

B8 - MATERIALS PER A REVESTIMENTS
B89 -

MATERIALS PER A PINTURES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B89ZPE00,B89ZSD00,B89ZRH00,B89ZPD00.

____________________________________________________________________________

B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS
B9C -

MATERIALS PER A PAVIMENTS DE TERRATZO I PAVIMENTS DE RAJOLES DE GRANULAT CONGLOMERAT AMB RESINA

B9C2 - TERRATZO AMB RELLEU
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B9C21424.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Rajola hidràulica obtinguda per emmotllament o premsat, formada per una capa superior, l'estesa o cara, una capa intermèdia que a vegades pot
no ser-hi, i una capa de base o dors.
S'han considerat els terratzos següents:
- Terratzo llis
- Terratzo amb relleu
- Terratzo rentat amb àcid
- Terratzo rentat amb àcid, per a paviments flotants
S'han considerat els usos següents (segons UNE-EN 13748-1 i UNE-EN 137148-2):
- Ús interior
- Ús exterior
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La capa superior, l'estesa, ha d'estar formada per morter ric en ciment, sorra molt fina, granulats triturats de marbre o d'altres pedres de mida
més gran, i colorants.
La capa intermèdia, quan n'hi hagi, ha de ser d'un morter anàleg al de la cara, sense colorants.
La capa de base ha d'estar formada per morter menys ric en ciment i sorra més gruixuda.
La rajola no ha de tenir ruptures, esquerdes, escantonaments, diferències de to ni d'altres defectes superficials.
Ha de tenir un color uniforme.
El terratzo llis ha de tenir una textura llisa a tota la superfície.
El terratzo amb relleu ha de tenir una textura superficial amb ressalts i entalles.
El terratzo rentat amb àcid ha de tenir una textura rugosa i irregular a la capa superior, a causa de la utilització d'àcids per a suprimir els
fins.
Ha de tenir la cara superficial plana.
Els angles han de ser rectes i les arestes rectes i vives.
Ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.
- Gruix de la capa superior (UNE-EN 13748-1 i UNE-EN 13748-2):
- Tensió de ruptura (UNE-EN 13748-1):
- Paviment col·locat que no ha de ser polit: >= 4 mm ( classe I per gruix thI )
- Paviment col·locat que ha de ser polit: >= 8 mm ( classe II per gruix thII )
- Mida del granulat:
+------------------------------+
¦ Gra ¦ Mida del granulat (mm)¦
¦------¦-----------------------¦
¦Micro ¦
0 6
¦
¦Petit ¦
7 - 10
¦
¦Mitjà ¦
10 - 30
¦
¦Gros ¦
30 - 40
¦
+------------------------------+
- Característiques superficials i aspecte visual:
- Projeccions, depressions, exfoliacions o esquerdes no han de ser visibles a 2 m en condicions de llum natural i ambient sec.
- Les coloracions quan s'apliquin han d'anar a la capa superior , estesa o a tota la rajola.
- S'admeten lleugeres variacions en la consistència del color entre diferents lots de rajoles causades per variacions inevitables en el to
i propietats del ciment i dels àrids, o pel procés o moment de fabricació. El fabricant ha de definir que es considera com a lot.
- Toleràncies dimensionals:
+------------------------------------------------------------+
¦
Dimensió
¦
Tolerància
¦
¦-----------------------¦------------------------------------¦
¦ Longitud del costat ¦
± 0,3%
¦
¦ Gruix
¦
± 2 mm (per a un gruix < 40 mm) ¦
¦
¦
± 3 mm (per a un gruix >=40 mm) ¦
+------------------------------------------------------------+
- Toleràncies de forma:
- Rectitud d'arestes:
- Ús interior (UNE-EN 13748-1): < ± 0,3%
- Ús exterior: (UNE-EN 13748-2): no es requereix
- Planor: <± 0,3% de la longitud de la diagonal (excepte si és texturada)
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalades sobre palets. Cada peça ha de dur al dors la marca del fabricant.
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
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UNE-EN 13748-1:2005 Baldosas de terrazo. Parte 1: Baldosas de terrazo para uso interior.
UNE-EN 13748-2:2005 Baldosas de terrazo. Parte 2: Baldosas de terrazo para uso exterior.

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

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE,
segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a pavimentació exterior i cobertes,
- Productes per a pavimentació interior:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
A l'albarà, factura, certificat del subministrador o fabricant, o documentació comercial entregada amb el subministrament de les rajoles , hi
ha de constar la següent informació com a mínim:
- Identificació del fabricant
- Identificació d'aquesta norma (UNE-EN 13748-1 per ús interior i UNE-EN 13748-2)
- Identificació de data de producció. - Identificació del marcatge en cada palé o paquet o al menys al 3% de les unitats
- Identificació del producte
- Format i classes, quan sigui aplicable.
L'embalatge i/o documentació comercial 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 per la següent informació:
TERRATZO PER A ÚS INTERIOR:
- Nom o logotip i direcció registrada del fabricant
- Dos ultimes xifres de l'any d'impressió del marcat
- Referència a aquesta norma UNE-EN 13748-1
- Descripció del producte
- Informació de les característiques:
- Reacció al foc
- Impermeabilitat a l'aigua
- Resistència a flexió (ruptura) / càrrega de trencament
- Resistència a les relliscades
- Conductivitat tèrmica
TERRATZO PER A ÚS EXTERIOR:
- Nom o logotip i direcció registrada del fabricant
- Dos ultimes xifres de l'any d'impressió del marcat
- Referència a aquesta norma UNE-EN 13748-2
- Descripció del producte
- Informació de les característiques:
- Reacció al foc
- Comportament davant al foc extern
- Resistència climàtica
- Resistència al trencament
- Resistència a les relliscades
- Conductivitat tèrmica.
____________________________________________________________________________

B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS
B9C -

MATERIALS PER A PAVIMENTS DE TERRATZO I PAVIMENTS DE RAJOLES DE GRANULAT CONGLOMERAT AMB RESINA

B9CZ - MATERIALS AUXILIARS PER A PAVIMENTS DE TERRATZO

No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________

B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS
B9P -

MATERIALS PER A PAVIMENTS SINTÈTICS I DE LINÒLEUM

B9P2 - LÀMINES I LLOSETES DE PVC HOMOGENI
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B9P2V192.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Rotlle o lloseta de clorur de polivinil homogeni per a revestiment de terres.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir ruptures, escantonaments, diferències de tonalitat ni d'altres defectes superficials.
Ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superfície.
Els angles i les arestes han de ser rectes.
La lloseta ha de ser flexible i ha de complir les condicions de qualitat de la norma UNE 53-297.
Desgast, pèrdua de pes i volum (CSTB-UPEC): Segons classificació lloseta
Punxonament (CSTB-UPEC): Classificació P3
Comportament enfront de l'aigua (CSTB-UPEC): Classificació E 2/3
Comportament enfront dels agents químics (CSTB-UPEC): Classificació C2
Resistència al foc (UNE-EN 13501-1): CFL-s2
Estabilitat dimensional (UNE 53-224): <= 0,25%
Ha de tenir, determinades per laboratori d'assaigs homologat, les característiques següents, d'acord amb la seva classificació UPEC:
- Forma i dimensions de la lloseta (UNE 53221)
- Massa total
- Curvatura a causa de la calor (UNE 53296)
- Flexibilitat (UNE 53223)
- Matèries volàtils (UNE 53285)
- Estabilitat dels colors a la llum (UNE 53235)
- Aïllament acústic contra el so d'impacte (UNE 74040)
- Punxonament estàtic, deformació residual a les 24 h (UNE 53227)
Toleràncies:
- Mides nominals: ± 0,5 mm
- Gruix: ± 0,1 mm
- Angles rectes (amidats a l'extrem del costat): <= 0,35 mm
- Rectitud d'arestes: <= 0,35 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
Subministrament: El producte s'ha de servir en paquets embalats. A l'embalatge hi ha de constar la marca del fabricant, les característiques del
producte i la seva designació segons la NTE-RSF.
Emmagatzematge: A cobert, en llocs secs i ventilats. Sobre superfícies planes, de manera que no s'alterin les seves condicions.

B9CZ2000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Materials complementaris per a l'execució de paviments de terratzo.
S'han considerat els materials següents:
- Beurada blanca
- Beurada de color
- Suports de morter o de PVC
- Peces de suport inferior o intermèdia, o superior, de morter o de PVC
BEURADA:
Ha d'estar formada per la mescla de ciment blanc, càrregues minerals i additius orgànics i inorgànics, amb l'addició d'aigua en la proporció
especificada.
Les beurades de color han de tenir pigments colorantes.
Els additius no han de contenir substàncies que puguin perjudicar les característiques de la mescla un cop elaborada.
La beurada, un cop aplicada, ha de resistir els acabats superficials que pot rebre el paviment.
Ha de ser resistent al rentat i al seu manteniment.
PEÇA DE SUPORT INFERIOR O INTERMÈDIA:
Han de ser peces cilíndriques de morter de ciment o de PVC, amb encaixos per a muntar-les superposades i aconseguir alçàries diferents.
La superfície no ha de tenir defectes que impedeixin l'encaix correcte i el bon assentament.
Diàmetre: 15 - 18 cm
Alçària: 5 - 7 cm
Resistència a la compressió: >= 15 N/mm2
PEÇA DE SUPORT SUPERIOR:
Han se ser peces cilíndriques de morter de ciment o de PVC amb elements superiors que faciliten la col·locació de les rajoles del paviment, amb
les separacions previstes.
A la part inferior ha de tenir els encaixos que permetin de muntar-la sobre la peça inferior o intermèdia.
La superfície no ha de tenir defectes que impedeixin l'encaix correcte i el bon assentament.
Diàmetre: 11 - 13 cm
Alçària: 3 - 5 cm
Resistència a la compressió: >= 15 N/mm2
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
BEURADA:
Subministrament: Envasada. A l'envàs ha de constar el nom del fabricant i el tipus de producte contingut.
Emmagatzematge: En el seu envàs en llocs secs.
SUPORT O PEÇA DE SUPORT DE MORTER:
Subministrament: Embalades i protegides per a evitar escantonaments.
Emmagatzematge: En el seu envàs en llocs protegits de cops.
SUPORT O PEÇA DE SUPORT DE PVC:
Subministrament: Embalades.
Emmagatzematge: En el seu envàs.

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:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Inspecció visual del material en cada subministrament.
- 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 següents, realitzats per un laboratori
acreditat:
- Massa total
- Adherència al revers
- Desgast, pèrdua de pes i volum
- Punxonament
- Comportament enfront de l'aigua
- Comportament enfront dels agents químics
- Resistència al foc
- Estabilitat dimensional (UNE-EN 434)
- Forma i dimensions (UNE-EN 428)
- Curvatura a causa de la calor (UNE-EN 434)
- Flexibilitat (UNE-EN 434)
- Matèries volàtils
- Estabilitat dels colors a la llum (UNE-EN ISO 4892)
- Aïllament acústic contra el so d'impacte (UNE-EN ISO 140-1)
- Punxonament estàtic, deformació residual a les 24 h
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material
rebut, a càrrec del contractista.
Si el material disposa de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de l'UE, es podrà prescindir de la presentació dels assaigs de
control de recepció.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
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

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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d'assaigs a les peces rebudes 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.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

____________________________________________________________________________

B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS
B9P -

MATERIALS PER A PAVIMENTS SINTÈTICS I DE LINÒLEUM

B9PZ - MATERIALS AUXILIARS PER A PAVIMENTS SINTÈTICS

Subministrament: En paquets que protegeixin els angles, els cantells i les cares de les agressions mecàniques.
A l'embalatge han de figurar les indicacions següents:
- El número de la norma i el sufix de la classificació del material ( ex : EN 13329 - 22 )
- Identificació del fabricant
- Nom del producte
- Color / disseny i número de lot
- Símbol de la classificació del producte d'acord amb la norma EN 13329, taula 4
- Dimensions nominals d'un post en mm
- Número d'elements de cada paquet
- Superfície coberta per cada paquet en m2
El fabricant ha de subministrar les instruccions d'instal·lació, neteja i manteniment.
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

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B9PZ1400.

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

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Materials auxiliars per a la col·locació de paviments sintètics.
S'han considerat els materials següents:
- Cordó de PVC
- Segellant líquid de PVC

* UNE-EN 13329:2001 Revestimientos de suelo laminados. Especificaciones, requisitos y métodos de ensayo.
____________________________________________________________________________

CORDÓ DE PVC:
Cordó de soldar format amb clorur de polivinil plastificat tou, càrregues, pigments colorants i els estabilitzants necessaris per a la seva
fabricació.
No ha de tenir ruptures, escantonaments, diferències de tonalitat ni d'altres defectes superficials.
Ha de tenir el color uniforme i la textura llisa a tota la superfície.
El diàmetre ha de ser constant en tota la llargària.
Toleràncies:
- Diàmetre: ± 10%
SEGELLANT LÍQUID DE PVC:
Producte líquid a base d'un aglomerant de resines de clorur de polivinil per al segellat de junts.
Per la seva naturalesa ha de ser fàcil d'aplicar i ha de permetre la unió de materials de PVC sense afectar les seves característiques.
Ha de ser aplicable en fred, per mitjà d'un broc cònic adaptat al tub o a l'envàs.
Ha de tenir una estabilitat dimensional bona als canvis de temperatura.
El fabricant ha de garantir la qualitat del producte i ha de facilitar les dades següents:
- Color
- Densitat
- Viscositat
- Contingut sòlid
- Rendiment

B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS
B9U -

MATERIALS PER A SÒCOLS

B9U6 - SÒCOLS DE MATERIALS SINTÈTICS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B9U6P01W.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Sòcol de material sintètic.

SEGELLANT LÍQUID DE PVC:
Subministrament: En envasos tancats hermèticament, amb la indicació de producte inflamable.
Emmagatzematge: A cobert, en llocs secs i ventilats, a una temperatura entre 5°C i 30°C.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superfície.
No ha de tenir defectes superficials visibles.
Els angles i les arestes han de ser rectes.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Les dimensions del sòcol han de correspondre amb les mides nominals donades pel fabricant.
El gruix ha de ser constant.
Toleràncies:
- Llargària: ± 1 mm
- Amplària: ± 1 mm
- Gruix: ± 0,5 mm
- Rectitud d'arestes: ± 1 mm/m
- Planor: ± 1 mm/m

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

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

Subministrament: Embalades en palets protegits, de manera que no s'alterin les seves característiques.
Emmagatzematge: Als seus embalatges, en llocs protegits contra els impactes.
S'han d'apilar sobre superfícies planes, de manera que no es deformin.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CORDÓ DE PVC:
Subministrament: El producte s'ha de servir en paquets embalats. A l'embalatge hi ha de constar la marca del fabricant i les característiques
del producte.
Emmagatzematge: A cobert, en llocs secs i ventilats. Sobre superfícies planes, de manera que no se n'alterin les condicions.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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

B9QH - MATERIALS PER A PARQUETS FLOTANTS AMB POSTS MULTICAPA AMB ACABAT SINTÈTIC
B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B9U -

B9QH2310.

MATERIALS PER A SÒCOLS

B9U7 - SÒCOLS DE FUSTA

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Posts constituïda per tres o més capes de materials sintètics, adherides a pressió, amb els cantells encadellats en tot el seu perímetre, amb
capa d'acabat de paper decoratiu impregnat en resines amnioplàstiques termoenduribles.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La composició de cada post ha de ser:
- Cara exterior de paper decoratiu amb un laminat d'alta pressió (HPL), o un laminat premsat en continu (CPL), o premsat directament sobre l'ànima
(DPL)
- Ànima d'una o varies capes de taulers de fibres (HDF o MDF)
- Base per a estabilitzar les deformacions amb un laminat (HPL o CPL), o una xapa de fusta
El fabricant ha de garantir que el producte compleix els requisits generals segons la taula 1 de la norma EN 13329, i els requisits de classificació
de la taula 2 de la norma EN 13329, d'acord amb la classe que hagi assignat al producte.
La cara vista ha de ser plana, neta i sense defectes.
Els angles han de ser rectes i les arestes rectes i vives.
Els cantells han d'estar encadellats en tot el perímetre. Si el fabricant indica un sistema de muntatge sense adhesiu, aquest sistema ha de garantir
que no es superaran els valors màxims d'obertura de junts i ressalts entre posts.
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B9U7U110.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Sòcol de fusta de secció rectangular.
S'han considerat els tipus de fusta següents:
- Roure envernissat
- Castanyer envernissat
- Pi per a pintar
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La cara vista ha de ser plana, neta i sense defectes.
FUSTA DE ROURE O DE CASTANYER:
Ha de tenir un mínim de dos costats envernissats i no ha de tenir esquerdes, buits, grumolls ni d'altres defectes en el revestiment.
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La superfície ha de ser llisa i ha de tenir el color o les vetes, la brillantor i la textura uniformes.
La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs, insectes ni ha de tenir d'altres defectes.
Els angles i les arestes han de ser rectes.
Llargària: >= 100 cm
Gruix: >= 0,8 cm
Duresa (UNE 56-534): 2,5 - 10
Grau d'humitat (UNE 56-810): 8% - 13%
Toleràncies:
- Llargària: + 5 mm
- Amplària: ± 0,5 mm
- Gruix: ± 0,3 mm
FUSTA DE ROURE:
Qualitat mínima de la fusta (UNE 56-809): Classe I
Densitat: 0,7 - 0,75 kg/dm3
Gruix de la pel·lícula de vernís: >= 80 micres
Toleràncies:
- Aspecte de la cara vista: S'ha d'admetre la presència d'albeca, Nusos clars de D < 2 mm, Nusos negres de D < 1 mm
FUSTA DE CASTANYER:
Qualitat mínima de la fusta (UNE 56-809): Classe I
Densitat: 0,55 - 0,75 kg/dm3
Gruix de la pel·lícula de vernís: >= 80 micres
Toleràncies:
- Aspecte de la cara vista: S'ha d'admetre la presència d'albeca, Nusos clars de D < 2 mm, Nusos negres de D < 1 mm
FUSTA DE PI:
La superfície ha de ser llisa i ha de tenir el color o les vetes i la textura uniformes.
Qualitat mínima de la fusta (UNE 56-809): Classe II
Densitat: 0,5 - 0,6 kg/dm3
Toleràncies:
- Aspecte de la cara vista: S'ha d'admetre la presència d'albeca, Nusos clars de D < 50% amplària peça, Nusos negres de D < 20% amplària peça

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Vidre lluna transparent, obtingut per flotació, poliment tèrmic i recuit, amb tractament de tremp tèrmic.
S'han considerat els acabats següents:
- LLuna incolora
- LLuna de color filtrant

Subministrament: En paquets que protegeixin dels canvis d'humitat i d'agresions mecàniques.
Cada partida ha de portar l'albarà amb les característiques següents:
- 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, en llocs secs i protegides de la intempèrie. S'han d'apilar sobre superfícies planes, 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.
____________________________________________________________________________

BA - MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
BAM -

MATERIALS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES DE VIDRE

BAM1 - TANCAMENTS PRACTICABLES DE VIDRE TREMPAT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BAM11AD5.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

B9V2A020.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les targes fixes han de tenir els elements de fixació mecànica necessaris per a la seva col·locació.
No ha de presentar defectes superficials (d'impressió, de paral·lelisme en les seves cares, marques de rodet, incrustacions, ratlles, esquerdes,
etc.), ni defectes en la massa detectables a simple vista (d'homogeneïtat, de vitrificació, de recuita, inclusions gasoses, etc.).
Totes les manufactures (osques, taladres, etc.) han de quedar fetes abans de trempar el vidre.
Després del trempat només es pot fer un lleuger acabat mat amb un tractament d'àcid o de sorra.
En cas de fractura, el vidre ha de trencar en nombroses peces petites, amb les bores generalment esmussades.
Tolerància dimensional dels vidres trempats obtinguts per procés de trempat horitzontal a partir de vidres de silicat sodocàlcic segons UNE-EN
572-2 (gruix=<12 mm):
- Dimensions nominals del costat=<2000 mm: ± 2,5 mm
- Dimensions nominals del costat >2000 mm i =<3000 mm: ± 3,0 mm
- Dimensions nominals del costat > 3000 mm: ± 4,0 mm
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 tolerància 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.
Tolerància del gruix per als vidres lluna trempats:
- Gruix nominal de 4, 5 i 6 mm: ± 0,2 mm
- Gruix nominal de 8 i 10 mm: ± 0,3 mm
Tolerància del gruix per als vidres impresos trempats:
- Gruix nominal de 10 mm: ± 1,0 mm
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
El guerxament local per als vidres trempats impresos es mesurarà recolzant el regle sobre dos punts alts del vidre i mesurant la distància a un
altre punt alt.
Pes:
- Gruix 10 mm: 25 kg/m2
- Gruix 9/11 mm: >= 22,5 kg/m2
- Pes: ± 0,75 kg/m2
- Situació i diàmetre dels forats: ± 1 mm

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Esglaó de pedra artificial d'una o dues peces.
S'han considerat els tipus següents:
- Pedra artificial rentada amb àcid
- Pedra artificial no rentada amb àcid
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
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.
Les cares han de ser planes i les arestes rectes.
Les peces han de ser polides i abrillantades a la fàbrica.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Gruix: >= 3 cm
Gruix de l'estesa: >= 3 cm
Gruix del davanter: >= 2 cm
Mida del granulat:
- Gra petit: 2 - 4 mm
- Gra mitjà: 10 15 mm
- Gra gros: 30 40 mm
Absorció d'aigua (UNE 127-002): <= 10%
Resistència al desgast (UNE 127-005):
- Pedra artificial no rentada amb àcid: <= 2 mm
- Pedra artificial rentada amb àcid: <= 3 mm
Bisell d'aresta: 1 cm
Toleràncies:
- Llargària de la peça: ± 3 mm
- Gruix de l'estesa: ± 1 mm
- Gruix del davanter: ± 1 mm
- Variacions de gruix: <= 8%
- Rectitud de les arestes: ± 0,1%
- Planor: ± 2 mm
- Guerxament: ± 0,5 mm

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 químiques (impressions produïdes
per la humitat). S'ha de guardar en estibes de 25 cm de gruix màxim 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
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
B9V -

MATERIALS PER A ESGLAONS

B9V2 - ESGLAONS DE TERRATZO I PEDRA ARTIFICIAL
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Les peces han d'estar embalades i protegides durant el transport. Cada peça ha de portar al dors la marca del fabricant.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra, amidada segons les especificacions del projecte i considerant les respectives dimensions d'acord
amb els criteris següents:
- Llargària i amplària: En múltiples de 3 cm
- Per a unitats amb una superfície inferior a 0,15 m2: S'han d'amidar 0,15 m2 per unitat
Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui.
Les targes fixes inclouen els elements de fixació mecànica necessaris per a la seva col·locació.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 17 de junio de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación NTE-PPV/1975. Particiones: Puertas de Vidrio
* Orden de 19 de febrero de 1976 por la que se aprueba la norma tecnológica de la edificación NTE-FVT/1976, «Fachadas: Vidrios templados».
UNE-EN 12150-1:2000 Vidrio para la edificación. Vidrio de silicato sodocálcico de seguridad templado térmicamente. Parte 1: Definición y descripción.
UNE-EN 12150-2:2005 Vidrio para la edificación. Vidrio de silicato sodocálcico de seguridad templado térmicamente. Parte 2: Evaluación de la
conformidad/Norma de producto.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE,
segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos en un conjunt envidrat que pretén específicament donar resistència al foc:
- Productes per a ús com a envidrament antibala o antiexplossió:
- Sistema 1: Declaració de prestacions
- Productes per a usos sotmesos a regulació de reacció al foc:
- Sistema 4: Declaració de prestacions
- Productes per a usos sotmesos a regulació de prestació al foc exterior:
- Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració de prestacions
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- Sistema 4: (productes considerats que compleixen sense assaig): Declaració de prestacions
- Productes per a altres usos lligats a riscos de seguretat en ús i sotmesos a tals regulacions:
- Productes per a usos relacionats amb la conservació d'energia i/o l'atenuació acústica:
- Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració de prestacions
- Productes per a usos diferents dels especificats:
- Sistema 4: (productes considerats que compleixen sense assaig): Declaració de prestacions
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 lany 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 12150-2
- 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 l'explosió
- Resistència a l'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 l'energia solar)
- Característiques a les que s'aplica l'opció 'Prestació No Determinada' (NPD)

mecànicament.
La velocitat de tancament ha de ser constant i graduable.
Els mecanismes han d'estar dins d'una caixa.
Ha d'anar provist de cargols de reglatge horitzontal, vertical i bloqueig.
PANYS I PESTELLS:
El pany és el mecanisme que permet immobilitzar la porta amb un passador immobilitzat amb clau.
El pany pot ser del tipus fix, col·locat a una alçada de 100 cm, o extraible, per col·locar a la part baixa de la porta. Ha de tenir tapes o rosetes
del mateix acabat que els poms i les manetes.
La superfície ha d'estar lliure de defectes en la forma o acabat.
El seu funcionament ha de ser suau.
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):
- 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

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:
- Permeabilitat a l'aire (UNE-EN 12207)
- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 12208)
- Resistència al vent (UNE-EN 12210)
- Pes
- Resistència al impacte de la lluna trempada (UNE 43017)
- Fragments resultants del trencament per impacte de la lluna trempada (UNE 43018)
- Duresa al ratllat (Mohs)
- Coeficient de transmissió tèrmica
- Reacció al foc (UNE-EN 13501-1)
- Índex d'atenuació acústica global entre 125 i 4000 Hz (ISO R-140)
- Factor de transmissió lluminosa
- Factor reflexió lluminosa
- Factor transmissió energètica
- Factor reflexió energètica
- Factor d'absorció energètica
- Factor solar
- Característiques geomètriques:
- Gruix
- Dimensions nominals
- Diàmetre i situació dels forats
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 Marca AENOR o Marcatge CE, es podrà prescindir de la presentació dels assaigs de control descrits a la UNE-EN 12150-2.
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, s'ha de realitzar una sèrie completa
d'assaigs a càrrec del Contractista.
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir
l'assaig, a càrrec del contractista, sobre el doble número de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts sobre
totes les peces resultin satisfactoris.
El sistema d'avaluació de la conformitat que s'ha d'aplicar, segons UNE-EN 12150-2, 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 12150-2.
- 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.
____________________________________________________________________________

BA - MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
BAM BAMW -

MATERIALS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES DE VIDRE
ACCESSORIS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES DE VIDRE

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BAMW1001,BAMW2000,BAMWU002.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Accessoris necessaris per a la col·locació de vidres trempats fixos o mòbils.
S'han considerat els tipus següents:
- Pany per a porta de vidre trempat
- Tancaporta de porta de vidre trempat
TANCAPORTES:
Mecanisme per a encastar al terra, que actua sobre l'eix de la porta.
Ha de permetre el gir de la porta a 90° en un o dos sentits amb immobilització de la posició de tancament. Obert fins a 95° ha de quedar retingut
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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

- Resistència mitjana: 550 N
- Resistència mínima: 500 N
- Portes d'entrada a vivendes i portes exteriors:
- Resistència mitjana: 1000 N
- Resistència mínima: 900 N
Duresa mitjana (UNE 56-534): >= 1,3 N
Pes específic de la fusta al 12% d'humitat (UNE 56-531):
- Coníferes: > 4,5 kN/m3
- Frondoses: > 5,3 kN/m3
Toleràncies:
- Amplària: ± 1 mm
- Alçària: ± 3 mm
- Secció del perfil:
- Amplària: ± 2 mm
- Gruix: ± 2 mm
- Rectitud d'arestes: ± 2 mm/m
- Planor: ± 1 mm/m
- Angles: ± 1°

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
PANYS I PESTELLS:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE,
segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Sistema 1: Declaració de prestacions
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 de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE,
segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Sistema 1: Declaració de prestacions
- 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)
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:
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.
Emmagatzematge: en el seu envàs, en llocs protegits contra els impactes.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Amb les traves que calgui per tal d'assegurar l'escairat dels seus angles.
Emmagatzematge: protegit de les pluges, els focus d'humitat i els impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.
BASTIMENT PER A PORTES DE TANCAMENT:
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
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 56802:1989 Puertas de madera. Medidas y tolerancias.
* UNE 56803:1990 Puertas de madera. Especificaciones técnicas.
____________________________________________________________________________

BA - MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
BAQ BAQQ -

FULLES I BLOCKS DE FUSTA PER A PORTES I ARMARIS
FULLES BATENTS DE FUSTA PER A PORTES D'ARMARIS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BAQQB237,BAQQB548.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 17 de junio de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación NTE-PPV/1975. Particiones: Puertas de Vidrio
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
BAP -

BASTIMENTS PER A PORTES I ARMARIS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BAPLA4P9.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conjunt de perfils de fusta que formen el marc de la porta o de l'armari.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La fusta no ha de tenir d'altres defectes que els que s'esmenten com a admissibles.
Els perfils no han de tenir nusos morts.
La fusta ha d'estar preparada amb dues mans de tractament protector contra els fongs i els insectes.
La unió dels perfils ha de ser emmetxada i encolada.
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.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Diàmetre dels nusos sans (UNE_EN 1310): <= 2/3 de la seva cara
Superfície de fongs blaus: <= 20% de la peça
Llargària de les fissures superficials produïdes per l'assecatge (UNE_EN 1310): <= 5% de la peça
Humitat dels perfils (H)
- Portes interiors: 7% <= H <= 11%
- Portes exteriors: 10% <= H <= 15%
Diferència d'humitat entre les fustes emmetxades (UNE 56529): < 6%
Resistència a l'arrancament de cargols (UNE 56851):
- Portes interiors:
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Conjunt de perfils de fusta, plafons, motllures i material de rebliment que formen la fulla de la porta.
S'han considerat els tipus següents:
- De cares llises
- Amb motllura
- Rebaixada amb plafons
- De llibret fix
S'han considerat els tipus d'acabat següents:
- De roure per a envernissar
- De sapel·li per a envernissar
- De fusta per a pintar
S'han considerat els tipus d'estructures interiors següents:
- De cartró
- De fusta
- Massisa
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les fulles no han de tenir defectes superficials, com ara cops, escrostonaments d'aresta, etc.
La fusta no ha de tenir altres defectes que els citats com a admissibles.
Els perfils no han de tenir nusos morts.
La unió dels perfils ha de ser emmetxada i encolada.
La fusta ha d'estar preparada amb dues mans de tractament protector contra els fongs i els insectes.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Humitat dels perfils (H) (UNE 56-529): 7% <= H <= 11%
Diferència d'humitat entre les fustes emmetxades (UNE 56529): < 6%
Gruix del parament acabat:
- Amb el plafó de partícules: >= 4 mm
- Amb el plafó contraplacat: >= 3 mm
- Amb plafó de fibres de densitat alta: >= 2,5 mm
Dimensions del reforç del montant per a la fixacion del pany:
- Llargària: >= 150 mm
- Amplària: >= 60 mm
Amplària dels perfils del bastidor: >= 30 mm
Corbament dels montant (UNE 56-824):
- H < 1800 mm: =< 1 mm
- 1800 <= H < 2030 mm: =< 4 mm
- H => 2030 mm: =< 6 mm
Corbament dels travessers (UNE 56-824): =< 1 mm
Balcament (UNE 56-824):
- H < 1800 mm: =< 2 mm
- 1800 =< H < 2030 mm: =< 4 mm
- H => 2030 mm: =< 6 mm
H = alçària de la fulla
La fulla ha de complir les especificacions respecte a la deformació per torsió, resistència a l'acció de xoc d'un cos dur, resistència de xoc
d'un cos tou i pesat, arrencada de cargols, i resistència a la variació d'humitat, d'acord amb la norma UNE 56-869.
Toleràncies:
- Amplària: ± 1 mm
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- Alçària: ± 2 mm
- Gruix: ± 1 mm
- Rectitud de les arestes: ± 2 mm/m
- Planor: ± 1 mm/m
- Escairat (UNE 56-821): =< 1mm
- Gruix de les fulles: ± 1 mm
ACABAT PER A PINTAR:
Diàmetre dels nusos sans (UNE_EN 1310): <= 2/3 de la seva cara
Superfície de fongs blaus: <= 20% de la peça
Llargària de les fissures superficials produïdes per l'assecatge (UNE_EN 1310): <= 5% de la peça
ACABAT PER A ENVERNISSAR O XAPAT:
Totes les cares de la fulla han d'estar xapades amb fullola de la fusta corresponent.
La fullola no ha de tenir punts desencolats o bufats.
Amplària del reforç per al pany: >= 90 mm
ESTRUCTURA INTERIOR DE FUSTA:
L'ànima de la fulla ha d'estar formada per una retícula de perfils de fusta.
ESTRUCTURA INTERIOR DE CARTRÓ:
El material de rebliment de l'ànima de la fulla ha de ser paper, cartró llis o de cartró ondulat.
El llistó lateral ha de tenir un reforç que permeti la fixació del pany i dels seus accessoris.
Gramatge del material de rebliment:
- Amb paper: >= 250 g/m2
- Amb cartró: >= 550 g/m2
Superfície de l'alvèol del material de rebliment:
- Amb paper o cartró llis: <= 6 cm2
- Amb cartró ondulat: <= 30 cm2
Gruix del material de rebliment:
- Amb paper o cartró llis i un alvèol de 6 cm2: >= 0,39 mm
- Amb cartró ondulat: >= 2 mm
DE CARES LLISES O AMB MOTLLURES:
El parament d'acabat ha d'estar fet amb plafó de partícules, plafó contraplacat o plafó de fibres de densitat alta.
Si el parament d'acabat és fet amb plafó de partícules o amb plafó de fibres de densitat alta, la fulla ha de ser xapada.
DE LLIBRET FIX:
Les lamel·les del llibret han de ser de fusta, i han d'estar encastades en els muntants de la fusta.
La disposició de les lamel·les ha de ser regular, i la seva inclinació també.
Toleràncies:
- Distància de la motllura respecte el cantell de la fulla: ± 1 mm

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 ús 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):
- otes les frontisses han de ser de grau 1 complint els requisits de seguretat per a 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 l'efracció (setè dígit):
- Grau 0: no apta per a utilitzar- se en conjunts de portes resistents a l'efracció.
- Grau 1: apta per a utilitzar- se en conjunts de portes resistents a l'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 amb l'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.

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.
Emmagatzematge: protegides de les pluges, focus d'humitat i d'impactes.
No han d'estar en 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
* UNE 56822:1990 Frentes de armarios de obra. Medidas y tolerancias.
* UNE 56869:1995 Puertas para frentes de armarios. Métodos de ensayo y especificaciones.
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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
BAZGD170.
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 bloqueig
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 públic o per altres persones poc incentivades per a parar atenció, és
a dir, allà a on existeixi un risc d'accident o mal ús)
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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):
- 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
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- 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).

- 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.

MECANISMES DE TANCAMENT CONTROLAT
- Grau 0: Sense prescripcions de resistència
- Grau 1: Dèbil resistència
- Grau 2: Resistència mitja
- Grau 3: Resistència elevada
- Grau 4: .Resistència molt elevada
- Seguretat (cinquè 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.
- Aptitud per a la utilització sobre portes resistents al foc i/o estanques al fum (quart dígit)
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)
- 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.
- Força del tancaportes (tercer dígit)
- Grau 8: 500.000 cicles d'assaig
- Grau 1: Tots els tancaportes han de satisfer el requisit essencial de seguretat en la utilització.
- Resistència a la corrosió (sisè dígit):

BB1218A0.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
FRONTISSES D'UN SOL EIX
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE,
segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a portes tallafoc/estanques al fum:
- Sistema 1: Declaració de Prestacions
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 de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE,
segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a portes tallafoc/estanques al fum:
- Sistema 1: Declaració de Prestacions
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)

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
BB1 -

BARANES I AMPITS

BB12 - BARANES D'ACER
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conjunt de perfils d'acer que forman el bastidor i el pany de paret de la barana de protecció.
S'han considerat els tipus de baranes següents:
- De perfils buits d'acer
- De perfils IPN
BARANES DE PERFILS BUITS D'ACER:
Han de tenir un aspecte uniforme i sense defectes superficials.
La grandària, tipus i disposició dels perfils han de complir el que s'especifica a la documentació tècnica del projecte.
La unió dels perfils s'ha de fer per soldadura (per arc o per resistència).
S'admet també la unió amb cargols autoroscants en el cas que el perfil tingui plecs fets especialment per a allotjar les femelles dels cargols.
El moment d'inèrcia dels perfils de la barana no solidaris amb l'obra ha de ser de manera que, sotmesos a les condicions de carga més desfavorables,
la fletxa sigui < L/250.
La disposició dels barrots serà de tal manera que no ha de permetre el pas a cap punt, d'una esfera de diàmetre equivalent a la separació entre
brèndoles, ni ha de facilitar l'escalada.
Els muntants han de portar incorporats els dispositius d'ancoratge previstos al projecte.
Toleràncies:
- LLargària del perfil: ± 1 mm
- Secció del perfil: ± 2,5%
- Rectitud d'arestes: ± 2 mm/m
- Torsió del perfil: ± 1°/m
- Planor: ± 1 mm/m
- Angles: ± 1°
BARANES DE PERFILS IPN:
Ha d'estar formada per un conjunt de tubs rodons i muntants d'acer laminat, galvanitzats en calent.
La separació entre muntants ha de ser <= 2 m
Les dimensions del tub i dels muntants han de ser les especificades en el projecte.
Les superfícies dels perfils han de ser llises, uniformes i sense defectes superficials.
El gruix dels perfils ha de ser uniforme en tota la seva llargària.
El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc.
No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes.
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense galvanitzar.
Tipus d'acer: S275JR
Protecció de galvanització: >= 400 g/m2
Puresa del zinc: >= 98,5%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
BARANES DE PERFILS BUITS D'ACER:
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides i amb l'escairat previst.
Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.
BARANES DE PERFILS IPN:
Subministrament: Els elements d'acer laminat han de portar gravades en relleu les sigles del fabricant i el símbol de designació de l'acer.
Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

MECANISMES DE TANCAMENT CONTROLAT
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE,
segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a portes tallafoc/estanques al fum:
- Sistema 1: Declaració de Prestacions
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
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.)
es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en
aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de
recepció si ho creu convenient.
Per a cada subministrament que arribi a l'obra, corresponent a un mateix tipus, el control serà:
- Inspecció visual del material subministrat, en especial l'aspecte del recobriment galvanitzat.
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- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on es garanteixen les condicions exigides al plec amb els assaigs corresponents a la
classificació de la barana (UNE 85238).
- Assaigs estàtics
- Assaigs dinàmics
- Assaigs de seguretat
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:
- Cada 100 m de barana, es realitzaran els següents controls (UNE-EN ISO 1461):
- Massa de recobriment (mètode magnètic)
- Assaig d'adherència del
- Comprovació geomètrica
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF i les normes de procediment indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran les baranes sense certificat de qualitat, o les classificades com NO APTES, segons UNE 85240.
L'aspecte visual del recobriment i el resultat dels assaigs d'adherència i massa del galvanitzat han de ser conformes a les especificacions del
plec.
Les comprovacions geomètriques han de resultar conformes a les especificacions de la DT amb les toleràncies especificades. En cas contrari, es
rebutjaran les peces defectuoses incrementant-ne el control sobre el doble de les mostres previstes, sense que hagin d'aparèixer incompliments
per tal d'acceptar el lot corresponent.
____________________________________________________________________________

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Protegit per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides.
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________

BC - MATERIALS PER A ENVIDRAMENTS
BC1 -

BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
BB1 -

VIDRES PLANS

BC1F - VIDRES AÏLLANTS D'UNA LLUNA INCOLORA O DE BAIXA EMISSIVITAT I UN VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT

BARANES I AMPITS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BB14 - PASSAMANS PER A BARANES

BC1F1843.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BB14C320.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Perfil d'acabament del travesser superior de baranes.
S'han considerat els materials següents:
- De roure, melis o pi roig
- De llautó
- D'alumini
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La cara superior ha de tenir la forma adequada a l'ús, i la inferior ha d'estar preparada per a rebre el perfil del travesser.
Toleràncies:
- LLargària del perfil: ± 1 mm
- Secció del perfil: ± 2,5%
- Rectitud d'arestes: ± 2 mm/m
- Torsió del perfil: ± 1°/m
- Planor: ± 1 mm/m
- Angles: ± 1°
PASSAMANS DE FUSTA:
Perfil massís de fusta per a un acabament del travesser superior.
La fusta no ha de tenir d'altres defectes que els esmentats com a admissibles.
El perfil no ha de tenir nusos morts.
La fusta ha d'estar preparada amb dues mans de tractament protector contra fongs i insectes.
La unió dels perfils ha de ser emmetxada i encolada.
El conjunt de barana ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.
Característiques de la fusta:
+------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
Roure
¦
Melis
¦
Pi roig
¦
¦-------------------¦----------------¦---------------¦-------------------¦
¦Resist. compressió ¦
45 N/mm2
¦
60,4 N/mm2 ¦
40 N/mm2
¦
¦ (UNE 56-535)
¦
¦
¦
¦
¦-------------------¦----------------¦---------------¦-------------------¦
¦ Resist. flexió
¦
60 N/mm2
¦ 115 N/mm2
¦
80 N/mm2
¦
¦ (UNE 56-537)
¦
¦
¦
¦
¦-------------------¦----------------¦---------------¦-------------------¦
¦Resist. a l'esforç ¦
7,5 N/mm2
¦
4,5 N/mm2 ¦
3 N/mm2
¦
¦
tallant
¦
¦
¦
¦
¦-------------------¦----------------¦---------------¦-------------------¦
¦ Densitat seca
¦0,63-0,8 kg/dm3 ¦ >=0,85 kg/dm3 ¦ 0,54-0,70 kg/dm3 ¦
¦ (UNE 56-531)
¦
¦
¦
¦
¦-------------------¦----------------¦---------------¦-------------------¦
¦ Densitat verda
¦ >=1,08 kg/dm3 ¦ >=1,03 kg/dm3 ¦ >= 0,75 kg/dm3
¦
+------------------------------------------------------------------------+
Diàmetre dels nusos vius de la fusta: <= 5 mm
Superfície dels fongs blancs: <= 20% de la peça
Llargària de les esquerdes superficials produïdes per l'assecatge (UNE_EN 1310): <= 5% de la peça
Humitat dels perfils (UNE 56529): <= 12%
Diferència de la humitat entre les fustes emmetxades (UNE 56-529): <= 6%
PASSAMANS D'ALUMINI:
Perfil buit d'aliatge d'alumini per a acabament del travesser superior.
El perfil ha de provenir de l'extrusió del totxo d'alumini.
Ha d'estar protegit superficialment amb una capa d'òxid d'alumini, i segellat posteriorment.
Ha de tenir un aspecte uniforme, brillant i sense esquerdes ni defectes superficials.
La secció i el gruix de les parets dels perfils s'han d'ajustar a allò que s'ha previst a la DT.
La unió dels perfils s'ha de fer per soldadura, reblons d'aliatge d'alumini, cargols autoroscants o cargols amb rosca mètrica.
Tipus d'alumini (UNE 38-337): Aliatge Al 0,7 Mg Si
Anodització del perfil (UNE 38-010): >= 15 micres
Qualitat del segellat. Mètode de la gota colorant (UNE 38-017). Mitjana total (M): 0 <= M <= 2
Càrrega de ruptura (per a un gruix <= 25 mm UNE 38-337): >= 130 N/mm2
Duresa Brinell (per a un gruix <= 25 mm UNE_EN_ISO 6506/1): >= 45
PASSAMANS DE LLAUTÓ:
Perfil buit de llautó per a acabament del travesser superior.
El perfil s'ha d'obtenir del procés de laminatge en fred de l'aliatge.
Ha de tenir un aspecte uniforme, brillant i sense esquerdes ni defectes superficials.
La secció i el gruix de les parets dels perfils s'han d'ajustar a allò que s'ha previst a la DT.
La unió entre perfils s'ha de fer amb cargols d'acer inoxidable o de llautó, autoroscants o amb rosca mètrica.
Tipus de llautó (UNE 37-103): Aleació Cu-Zn
Amplària del passamà: >= 45 mm
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Vidre aïllant format per una lluna i un vidre laminar 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:
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.).
Els panells de vidre individuals constituents del vidre aïllant han de complir les seves respectives normes:
- UNE-EN 572 parts 1, 2, 8 i 9 per als vidres lluna
- UNE-EN ISO 12543 parts 1 a 6 per als vidres laminars
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): Ha de complir l'UNE-EN 1279 i UNE-EN ISO 12543-5.
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 tolerància 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
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 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 màxim 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
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 de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE,
segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos 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 Prestacions
- 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 Prestacions
- 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 Prestacions
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:
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-

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 lany 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 l'explosió
- Resistència a l'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 l'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 assaigs 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 l'UE, es pot prescindir de la presentació
dels assaigs de control de recepció.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa
d'assaigs a càrrec del Contractista.
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir
l'assaig, a càrrec del contractista, sobre el doble número de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts sobre
totes les peces resultin satisfactoris.

-

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 Prestacions
- 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 Prestacions
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 lany 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 1096-4 per als vidres amb capa
- 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 l'explosió
- Resistència a l'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 l'energia solar)
- Característiques a les que s'aplica l'opció "Prestació No Determinada" (NPD)
Emmagatzematge: Protegit contra les accions mecàniques (cops, ratllades, sol directe, etc.) i contra les accions químiques (impressions i alteracions
d'adherència de les capes de recobriment produïdes per la humitat).
S'ha de guardar en estibes de 25 cm de gruix com a màxim 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 6 cm
Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN
UNE-EN
UNE-EN
UNE-EN

1096-1:1999
1096-2:2001
1096-3:2001
1096-4:2005

Vidrio
Vidrio
Vidrio
Vidrio

para
para
para
para

la
la
la
la

edificación.
edificación.
edificación.
edificación.

Vidrio
Vidrio
Vidrio
Vidrio

de
de
de
de

capa.
capa.
capa.
capa.

Parte
Parte
Parte
Parte

1:
2:
3:
4:

Definiciones y clasificación.
Requisitos y métodos de ensayo para las capas de las clases A, B y S.
Requisitos y métodos de ensayo para las capas de las clases C y D.
Evaluación de la conformidad/Norma de producto.

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
BC - MATERIALS PER A ENVIDRAMENTS
BC1 -

BE - Familia E

VIDRES PLANS

BE5 -

BC1K - MIRALLS

Familia E5

BE51 - CONDUCTES RECTANGULARS DE LLANA MINERAL
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BC1K1500.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

BE51KQ11KDFI.

Mirall format per una lluna incolora o de color, amb aplicació, en una de les seves cares de diferents capes: plata reflectora, coure protector
o pintures anticorrosives i d'acabat, superposades i unides íntimament.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir defectes superficials (de planimetria, de paral·lelisme en les seves cares, ondulacions, incrustacions, ratlles, esquerdes, etc.).
No ha de tenir defectes en la massa detectables a simple vista (d'homogeneïtat, de vitrificació, de recuita, inclusions gasoses, etc.).
El mirall acabat no ha de tenir bosses ni taques produïdes per l'adherència deficient de les parts components.
Els vidres de capa s'han de classificar segons la norma UNE-EN 1096-1 en funció de la posició de la capa respecte a l'interior o l'exterior de
l'edifici o de la cambra dels vidres aïllants.
Els defectes admissibles que poden afectar a l'aspecte del vidre de capa són:
- Els defectes propis admissibles per al substrat vitri, que dependran en cada cas del tipus de vidre
- Els defectes propis de la capa que en funció de la seva localització es divideixen en defectes a la zona principal o defectes a la zona de
la vora, essent la zona de la vora la franja delimitada pel rectangle exterior i un rectangle de costats paral·lels i centre comú amb l'anterior
amb les mides dels costats reduïdes un 5% a cada banda. Els defectes admissibles per a la capa són:
- Defectes d'uniformitat o taques de la capa: S'admeten en la mesura que no restin molestos visualment
- Defectes de piquets/forats >3 mm: No s'admeten en cap zona
- Defectes de piquets/forats >2 mm i =<3 mm: S'admeten en les dues zones si el seu número és =<1/m2
- Agregats: No s'admeten en la zona principal i si en la zona de vora sempre i quan quedin fora de la zona de visió
- Rascades >75 mm: No s'admeten en la zona principal i si en la zona de vora sempre i quan la seva separació sigui >50 mm
- Rascades =<75 mm: S'admeten en les dues zones sempre i quan la seva densitat local no molesti la visió
Toleràncies:
- Gruix: ± 0,2 mm

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Orden de 16 de julio de 1981 por la que se aprueban las instrucciones técnicas complementarias denominadas ITJC, con arreglo a lo dispuesto en
el Reglamento de Instalaciones de Calefacción, Climatización y Agua Caliente Sanitaria, con el fin de racionalizar su consumo energético.

Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE,
segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos 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 Prestacions
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Conductes rectangulars formats per una placa rígida de llana de vidre, aglomerada amb resines termoenduribles en mòduls de 2 m.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Han d'incorporar un complex format per una làmina d'alumini, malla de vidre tèxtil i paper Kraft blanc adherit amb cola ignífuga a la cara exterior
i amb unió longitudinal en una aresta.
Les boques han d'estar preparades per a la unió encadellada.
Densitat aparent: 70 kg/m3
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Per peces soltes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i la pluja.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

____________________________________________________________________________

BE - Familia E
BE5 -

Familia E5
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Centre per a gent gran a Vilobí d'Onyar

Centre per a gent gran a Vilobí d'Onyar

BE51 - CONDUCTES RECTANGULARS DE LLANA MINERAL
BE51KQ11 -

CONDUCTE RECTANGULAR DE LLANA MINERAL DE VIDRE (MW)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BE51KQ11KDFI.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conductes rectangulars formats per una placa rígida de llana de vidre, aglomerada amb resines termoenduribles en mòduls de 2 m.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Han d'incorporar un complex format per una làmina d'alumini, malla de vidre tèxtil i paper Kraft blanc adherit amb cola ignífuga a la cara exterior
i amb unió longitudinal en una aresta.
Les boques han d'estar preparades per a la unió encadellada.
Densitat aparent: 70 kg/m3
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Per peces soltes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i la pluja.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Orden de 16 de julio de 1981 por la que se aprueban las instrucciones técnicas complementarias denominadas ITJC, con arreglo a lo dispuesto en
el Reglamento de Instalaciones de Calefacción, Climatización y Agua Caliente Sanitaria, con el fin de racionalizar su consumo energético.

No es considerarà suficient la protecció proporcionada per aïllaments com vernissos, esmalts, paper, cotó, capa d'òxid sobre parts metàl·liques,
perlites aïllants o material de reblert.
No es pot fer servir amiant en la fabricació de l'aparell.
Els aparells han d'estar dissenyats de manera que s'eviti el risc d'incendi i deterioraments mecànics que perjudiquin la seguretat o la protecció
contra xocs elèctrics com a resultat d'un funcionament anormal, o d'una operació negligent. Una fallida en el cabal del fluid de transmissió de
calor o en el funcionament de tots els òrgans de control no ha de comportar cap risc d'accident.
Els circuits electrònics han d'estar dissenyats i instal·lats de manera que qualsevol situació perillosa no converteixi l'aparell en un equip
insegur respecte al xoc elèctric, al perill d'incendi, a riscos mecànics o a un funcionament perillós.
Les parts desmuntables han d'estar dissenyades o marcades de manera que resulti difícil col·locar-les en una posició incorrecta durant el muntatge.
L'aparell ha d'estar construït i tancat de manera que hi hagi una protecció suficient contra els contactes accidentals amb les parts actives.
Els dispositius d'entrada i de subjecció dels cables han d'estar degudament arrodonits i aïllats. En cap cas els cables han de transmetre esforços
a la regleta de connexió.
El born previst exclusivament per al conductor neutre es designarà amb la lletra N.
El born previst exclusivament per al conductor de terra es designarà amb el símbol característic generalment acceptat per al conductor de terra.
Aquests símbols no es situaran mai sobre cargols, valones mòbils o altres parts que puguin ser retirades quan es connecten els conductors.
Tensió elèctrica: monofàsica 230 V a.c.
Característiques tècniques:
+-------------------------------------------------------------+
¦ Potència ¦ Cabal ¦ Cabal ¦ Temp. aigua ¦ Pes ¦ Intensitat ¦
¦frigorífica¦ aire ¦ aigua ¦
d'entrada ¦
¦
¦
¦
(kW)
¦(m3/h) ¦(m3/h) ¦
(°C)
¦ (kg)¦
(A)
¦
¦-----------¦-------¦-------¦-------------¦-----¦-------------¦
¦
1,7
¦ <=350 ¦ 0,25 ¦
7
¦ 18 ¦
0,7
¦
¦
2,3
¦ <=525 ¦ 0,30 ¦
7
¦ 21 ¦
0,7
¦
¦
2,9
¦ <=700 ¦ 0,37 ¦
7
¦ 26 ¦
0,7
¦
¦
4,1
¦<=1000 ¦ 0,50 ¦
7
¦ 33 ¦
1,3
¦
¦
4,7
¦<=1000 ¦ 0,80 ¦
7
¦ 33 ¦
1,3
¦
¦
5,8
¦<=1000 ¦ 1,00 ¦
7
¦ 47 ¦
1,3
¦
¦
7
¦<=1400 ¦ 1,30 ¦
6
¦ 47 ¦
1,3
¦
+-------------------------------------------------------------+
Temperatura seca de l'aire: 25°C
Humitat relativa: 43%
Pressió de prova de l'intercanviador: >= 4 bar
Tensió elèctrica: 230 V, corrent monofàsic
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

____________________________________________________________________________

Subministrament: Embalades en caixes.
L'embalatge ha de permetre la identificació del producte.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.

BE - Familia E

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

BEJ -

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

UNITATS CLIMATITZADORES EMISSORES I UNITATS D'INDUCCIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

BEJ7TD03,BEJ21222,BEJ7TD02.

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 60335-1/A11:1997 Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 1: Requisitos generales.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Fan-coil horitzontal de sostre, sense envoltant, amb entrada d'aire horitzontal, per a connectar a corrent monofàsic.
Fan-coil per a recolzar sobre el paviment de tipus consola vertical i per a connectar a corrent monofàsic.
Fan-coil de tipus mural per a sistemes d'instal·lació de dos tubs, per a muntar superficialment, amb ventiladors centrífugs.
Fan-coil de sostre de tipus cassete per a sistemes d'instal·lació de dos tubs, amb 4 vies de sortida d'aire i per a muntar superficialment, amb
ventiladors centrífugs.
Fan-coil per a acoblar a conductes, per a sistemes d'instal·lació de 2 o 4 tubs, amb ventiladors centrífugs.
Ha d'estar format per:
- Bateria intercanviadora amb tubs d'aletes de coure o alumini
- Ventilador centrífug
- Filtre d'aire regenerable
- Safata de recollida de condensats
- Estructura de planxa galvanitzada, aïllada, que suporta tots els elements i conté els punts de fixació de tot el conjunt
Ha d'estar format per:
- Bateria intercanviadora amb tub d'aletes de coure o d'alumini
- Ventilador centrífug d'una o diverses turbines i 3 velocitats
- Filtre d'aire regenerable
- Safata de recollida de condensats
- Estructura de planxa galvanitzada i aïllada que suporta tots els elements
- Les cares frontal i posterior han d'estar tapades amb cobertes amovibles de planxa d'acer esmaltada al foc
- A la cara superior hi ha una reixeta de sortida d'aire, d'aletes orientables
- Hi ha d'haver un commutador d'engegada i de selecció de velocitat de gir del ventilador
Ha d'estar format per:
- Bateria intercanviadora amb tubs d'aletes de coure o alumini
- Ventilador centrífug d'una turbina i 3 velocitats
- Filtre d'aire regenerable
- Safata de recollida de condensats
- Estructura de planxa galvanitzada, aïllada, que suporta tots els elements
- Carcassa metàl·lica formada per una envoltant de planxa d'acer amb acabat lacat, amb les boques d'entrada i sortida d'aire
- Circuit de control per a l'arrencada i aturada del ventilador i selecció de la velocitat de gir
Ha d'estar format per:
- Bateria intercanviadora amb tubs d'aletes de coure o alumini
- Ventilador centrífug d'una turbina i 3 velocitats
- Filtre d'aire regenerable
- Safata de recollida de condensats
- Estructura de planxa galvanitzada, aïllada, que suporta tots els elements
- Sortides d'aire amb dispositiu per a acoblar conductes
- Circuit de control per a l'arrencada i aturada del ventilador i selecció de la velocitat de gir
Ha de tenir les connexions següents:
- Entrada i sortida de l'aigua de l'intercanviador
- Evacuació de l'aigua condensada
- Energia elèctrica
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir cops, altres defectes ni peces soltes a l'interior, que no siguin funcionals.
Els aparells han d'estar dissenyats i construïts de manera que funcionin amb seguretat i no representin cap perill per a les persones o el seu
entorn, fins i tot en el cas d'ús negligent que es pugui donar durant el funcionament normal.
Les propietats mecàniques i físiques, així com la composició química dels materials han d'estar garantides pels fabricants dels materials respectius.
Els motors i ventiladors han d'estar dissenyats i construïts de manera que l'emissivitat de soroll es mantingui en el nivell més baix possible.
De la mateixa manera, les vibracions produïdes per aquests elements han de ser el més petites possible.
Han d'estar construïts de manera que el seu aïllament elèctric no es vegi afectat per l'aigua que pugui condensar-se sobre superfícies fredes,
o pels fluids que puguin perdre els contenidors, tubs, acoblaments, i parts anàlogues de l'aparell.
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Ha de portar una placa amb les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Designació del model
- Potència nominal absorbida en les condicions normals
- Característiques de l'energia d'alimentació
- Característiques del motor i del ventilador
- Sageta que indiqui de forma inequívoca el sentit de gir del motor
El fabricant ha de subministrar la següent documentació:
- Dimensions i característiques generals
- Característiques tècniques de cadascun dels components de l'aparell
- Esquema elèctric i connexionat
- Instruccions de muntatge
- Instruccions de posada en marxa, regulació i manteniment
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant el certificat de les característiques tècniques dels equips i materials que s'han d'utilitzar.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Comprovar que els fan-coils estiguin identificats, tinguin placa de característiques i compleixin els requisits especificats en projecte.
Comprovar:
- Fan-coil: marca, model, nº de sèrie, potència, tensió.
Ventiladors: tipus de filtre, cabals, tipus de vàlvules, frigories/hora,
kCalories/hora.
- Instal·lació elèctrica: tipus de proteccions elèctriques. Secció i aïllaments de cables.
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat als fan-coils rebuts.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l'obra. El control s'ha de realitzar per mostreig i a totes les partides diferents
que arribin a l'obra. La intensitat del mostreig ha d'estar definida per la DF.
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.
____________________________________________________________________________

BE - Familia E
BEK -

Familia EK

BEK2 - REIXETES D'IMPULSIÓ O RETORN D'UNA FILERA D'ALETES ORIENTABLES HORITZONTALS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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BEK2TD10,BEK2TD11.

UNE-EN 779:2003 Filtros de aire utilizados en ventilación general para eliminación de partículas. Determinación de las prestaciones de los filtros.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

Reixetes d'impulsió d'alumini anoditzat platejat per a fixar al bastiment.

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant el certificat de les característiques tècniques dels equips i materials que s'han d'utilitzar.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control de les operacions de descàrrega i emmagatzematge dels equips.
- Comprovar que les unitats de ventilació compleixin els requisits especificats en projecte i estiguin identificades. Verificar:
- Marca, model, nº de sèrie, velocitat (rpm), potència (CV), tensió (V), consum, velocitat motor, arrencada, tipus de proteccions elèctriques,
secció de conductors, tipus de conductor, regulació, Cabal (m3 /h), dimensions, potència i pressió acústica).
- Verificació de la documentació d'assaigs realitzats pel fabricant.
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat en els materials rebuts.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tots els materials, equips i accessoris no tindran en cap de les seves parts deformacions, fissures o senyals d'haver estat sotmesos a maltractaments
abans o durant la instal·lació.
Les reixetes han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire, als propis de la seva manipulació, així com a les vibracions
que es puguin produir com a conseqüència del règim normal de funcionament
No han de contaminar l'aire que circula a través seu
Ha d'estar formada per un bastidor metàl·lic de perfils angulars que reuneixi el conjunt d'aletes, preparat per a ser fixat al marc.
Les aletes han de tenir la possibilitat de pivotar sobre un punt de suport per a poder-les orientar.
No ha de tenir aletes despreses o deformades; les aletes han d'estar equidistants entre si.
La forma d'expressio de les mesures sempre ha de ser: Llargària x Alçària

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de realitzar el control dels materials i equips que es rebin a l'obra.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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.

Subministrament: Per unitats.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

____________________________________________________________________________
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
BE - Familia E
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).
BEU ____________________________________________________________________________

Familia EU

BEU1 - PURGADORS AUTOMATICS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BE - Familia E

BEU11113.

BEN -

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

FILTRES D'AIRE I PORTAFILTRES

BEN1 - FILTRES D'AIRE DE PLAFÓ PLA

Purgadors de llautó amb flotador de posició vertical.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BEN11813.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Filtres d'aire.
S'han considerat els materials següents:
- Filtres de plafò pla:
- Poliamida amb bastiment metàl·lic sense nansa o bastiment de cartró
- Poliuretà amb bastiment metàl·lic sense nansa o bastiment de cartró
- Malles metàl·liques amb bastiment de cartró
- Mantes filtrants per a col·locar sobre filtres d'aire de plafó pla amb marc metàl·lic desmuntable.
- A base de fibres de polipropilè d'alt rendiment, sense teixir i lligades tèrmicament
- A base de fibres organico-sintètiques d'alt rendiment, sense teixir i lligades tèrmicament
S'ha considerat la següent classificació dels filtres (segons UNE_EN 779):
- Filtres que pertanyen al grup G: Filtres de pols grossa
- Filtres que pertanyen al grup F: Filtres de pols fina

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'incorporar una vàlvula d'obturació.
Ha d'eliminar l'aire dels tubs de forma automàtica.
Tots els seus components han de ser inalterables a l'aigua calenta.
Ha d'estar homologat per la Delegació d'Indústria.
Ha de portar gravat en el seu cos les següents dades:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Model
- Pressió màxima de treball
- Diàmetre de connexió
Gruix mínim del cos: 2 mm
Temperatura màxima de treball: 110°C
Pressió de treball: <= 10 bar
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits de cops, dins de la seva caixa.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El filtre complert ha d'estar fet de materials resistents a l'ús normal i a l'exposició a les temperatures, humitats i ambients corrossius en
els que pugui ser utilitzat.
El filtre complert ha d'estar dissenyat de manera que resisteixi les tensions mecàniques existents en ús normal.
El filtre ha de portar marcades de forma indeleble les següents dades:
- Nom, marca u altre mètode d'identificació del fabricant
- Tipus i número de referència del filtre
- Refèrència a la norma UNE_EN 779
- Grup i classe del filtre segons la classificació establerta per la norma UNE_EN 779
- Cabal volumètric d'aire corresponent a la classe del filtre
Si la posició de muntatge no es evident, el filtre ha de portar indicacions per a la seva correcte adaptació al conducte de ventilació.
Màxima pèrdua de càrrega permesa per l'element filtrant:
- Filtres del grup G:: =< 250 Pa
- Filtres del grup F:: =< 450 Pa
Gruix: 20 mm
Grau de separació de pols en pes (DIN 24185): >= 80%

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.
____________________________________________________________________________

BE - Familia E
BEW - ACCESSORIS PER A INSTALꞏLACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA

FILTRES DE POLIAMIDA O POLIURETÀ I BASTIMENT METÀL·LIC SENSE NANSA:
Han d'estar formats per un marc i un contramarc muntats a pressió entre ells, i que empresonen l'element filtrant i permeten de canviar-lo fàcilment
un cop saturat.

BEW5 -

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FILTRES DE PLAFÒ PLA:
Subministrament: Per unitats.

BEW5B000.

ACCESSORIS PER A CONDUCTES RECTANGULARS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
MANTA FILTRANT:
Subministrament: En rotlles o tallades a mida.

Conjunt d'elements auxiliars (suports, abraçadores, etc.).

CONDICIONS GENERALS:
L'embalatge ha de permetre la identificació del producte.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, pols i humitat.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques (qualitat, dimensions, etc.) han de ser els adequats per al conducte i no han de fer disminuir les
característiques pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de les seves aplicacions.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

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

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Dimensions en cm
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________

BF - Familia F
BFA -

TUBS I ACCESSORIS DE PVC

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BFA19440.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Elements elaborats per emmotllament o injecció a partir de poli (clorur de vinil) no plastificat (PVC-U) per a canalitzacions a pressió.
S'han considerat els elements següents:
- Tub rígid amb un extrem llis i bisellat i l'altre esbocat.
- Peces en forma de T per a derivacions
- Peces en forma de colze per a canvis de direcció
- Peces per a reduccions de diàmetre amb unions encolades
- Maniguets de connexió per a unions
S'han considerat els tipus d'unió següents:
- Per a encolar
- Per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els
materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres
de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE
o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
La superfície interna i externa ha de ser llisa, ha d'estar neta i sense escletxes, cavitats o d'altres defectes superficials que impedeixin assolir
els requeriments necessàris per al seu ús.
El material no ha de tenir cap element estrany visible a cop d'ull.
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.
El color ha de ser uniforme en tot el gruix de la paret.
La paret de l'element que hagi d'anar col·locat no soterrat, ha de ser opaca a la llum visible.
Ha de tenir una secció constant i uniforme, amb les toleràncies d'ovalitat definides a la taula 1 de l'UNE-EN 1452-2.
Les característiques químiques determinades segons la norma UNE 53329-1, han de complir l'especificat a l'UNE-EN 1452-2.
Ha de superar els assaigs de resistència a l'impacte (UNE-EN 744) i de pressió interna (UNE-EN 921) tal i com determina l'UNE-EN 1452-2.
Han de complir la legislació sanitària vigent.
Els junts han de ser estancs.
Els extrems llisos per a unió amb junt elastomèric o unió encolada, han de ser aixamflanats, en cap cas l'extrem llis ha de tenir cap aresta viva.
El material del junt d'estanquitat o l'adhesiu no ha de tenir cap efecte desfavorable sobre les propietats de l'element i no ha d'afectar al conjunt,
de manera que no compleixi amb els requisits funcionals especificats a l'UNE-EN 1452-5.
Si l'element és per a una conducció d'aigua potable també ha de portar les següents inscripcions:
- Número del RSI
- Inscripció 'AGUA'
Gruix mínim de la paret (mm):
+--------------------------------------------------------------+
¦
¦
Pressions nominals PN (bar)
¦
¦
DN
¦-----------------------------------------------------¦
¦
¦ PN6 ¦PN7,5¦ PN8 ¦ PN10 ¦PN12.5¦ PN16 ¦ PN20 ¦ PN25 ¦
¦--------¦-----¦-----¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦
¦
12
¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦
- ¦ ¦ 1,5 ¦ ¦
¦
16
¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦
- ¦ ¦ 1,5 ¦ ¦
¦
20
¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦
- ¦ 1,5 ¦ 1,9 ¦ ¦
¦
25
¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ 1,5 ¦ 1,9 ¦ 2,3 ¦ ¦
¦
32
¦ - ¦ - ¦ 1,5 ¦ 1,6 ¦ 1,9 ¦ 2,4 ¦ 2,9 ¦ ¦
¦
40
¦ - ¦ 1,5 ¦ 1,6 ¦ 1,9 ¦ 2,4 ¦ 3,0 ¦ 3,7 ¦ ¦
¦
50
¦ 1,5 ¦ 1,6 ¦ 2,0 ¦ 2,4 ¦ 3,0 ¦ 3,7 ¦ 4,6 ¦ ¦
¦
63
¦ 1,9 ¦ 2,0 ¦ 2,5 ¦ 3,0 ¦ 3,8 ¦ 4,7 ¦ 5,8 ¦ ¦
¦
75
¦ 2,2 ¦ 2,3 ¦ 2,9 ¦ 3,6 ¦ 4,5 ¦ 5,6 ¦ 6,8 ¦ ¦
¦
90
¦ 2,7 ¦ 2,8 ¦ 3,5 ¦ 4,3 ¦ 5,4 ¦ 6,7 ¦ 8,2 ¦ ¦
¦ 110
¦ 2,7 ¦ 3,2 ¦ 3,4 ¦ 4,2 ¦ 5,3 ¦ 6,6 ¦ 8,1 ¦ 10,0 ¦
¦ 125
¦ 3,1 ¦ 3,7 ¦ 3,9 ¦ 4,8 ¦ 6,0 ¦ 7,4 ¦ 9,2 ¦ 11,4 ¦
¦ 140
¦ 3,5 ¦ 4,1 ¦ 4,3 ¦ 5,4 ¦ 6,7 ¦ 8,3 ¦ 10,3 ¦ 12,7 ¦
¦ 160
¦ 4,0 ¦ 4,7 ¦ 4,9 ¦ 6,2 ¦ 7,7 ¦ 9,5 ¦ 11,8 ¦ 14,6 ¦
¦ 180
¦ 4,4 ¦ 5,3 ¦ 5,5 ¦ 6,9 ¦ 8,6 ¦ 10,7 ¦ 13,3 ¦ 16,4 ¦
¦ 200
¦ 4,9 ¦ 5,9 ¦ 6,2 ¦ 7,7 ¦ 9,6 ¦ 11,9 ¦ 14,7 ¦ 18,2 ¦
¦ 225
¦ 5,5 ¦ 6,6 ¦ 6,9 ¦ 8,6 ¦ 10,8 ¦ 13,4 ¦ 16,6 ¦ ¦
¦ 250
¦ 6,2 ¦ 7,3 ¦ 7,7 ¦ 9,6 ¦ 11,9 ¦ 14,8 ¦ 18,4 ¦ ¦
¦ 280
¦ 6,9 ¦ 8,2 ¦ 8,6 ¦10,7 ¦ 13,4 ¦ 16,6 ¦ 20,6 ¦ ¦
¦ 315
¦ 7,7 ¦ 9,2 ¦ 9,7 ¦12,1 ¦ 15,0 ¦ 18,7 ¦ 23,2 ¦ ¦
¦ 355
¦ 8,7 ¦10,4 ¦10,9 ¦13,6 ¦ 16,9 ¦ 21,1 ¦ 26,1 ¦ ¦
¦ 400
¦ 9,8 ¦11,7 ¦12,3 ¦15,6 ¦ 19,1 ¦ 23,7 ¦ 29,4 ¦ ¦
¦ 450
¦11,0 ¦13,2 ¦13,8 ¦17,2 ¦ 21,5 ¦ 26,7 ¦ 33,1 ¦ ¦
¦ 500
¦12,3 ¦14,6 ¦15,3 ¦19,1 ¦ 23,9 ¦ 29,7 ¦ 36,8 ¦ ¦
¦ 560
¦13,7 ¦16,4 ¦17,2 ¦21,4 ¦ 26,7 ¦ ¦
¦ ¦
¦ 630
¦15,4 ¦18,4 ¦19,3 ¦24,1 ¦ 30,0 ¦ ¦
¦ ¦
¦ 710
¦17,4 ¦20,7 ¦21,8 ¦27,2 ¦
- ¦ ¦
¦ ¦
¦ 800
¦19,6 ¦23,3 ¦24,5 ¦30,6 ¦
- ¦ ¦
¦ ¦
¦ 900
¦22,0 ¦26,3 ¦27,6 ¦ ¦
- ¦ ¦
¦ ¦
¦ 1000
¦24,5 ¦29,2 ¦30,6 ¦ ¦
- ¦ ¦
¦ ¦
+--------------------------------------------------------------+
Pressió de treball (t: temperatura servei):
- t <= 25°C: <= pressió nominal
- 25 <= t <= - 45°C: <= ft pressió nominal, on ft (coeficient de reducció definit a l'annex A de l'UNE-EN 1452-2).
Densitat a 23°C (ISO 1183-87): >= 1350 kg/m3, <= 1460 kg/m3
Opacitat (UNE-EN 578) : <= 0,2% llum visible
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Temperatura de reblaniment Vicat (UNE-EN 727): >= 80°C
Retracció longitudinal (UNE-EN 743): <= 5%
Toleràncies:
- Diàmetre exterior mig (mm):
+--------------------------------+
¦
Diàmetre
¦ Tolerància ¦
¦
nominal dn
¦ Diàmetre
¦
¦------------------¦-------------¦
¦
<= 50
¦
+ 0,2
¦
¦ 63 <= dn <= 90 ¦
+ 0,3
¦
¦ 110 <= dn <= 125 ¦
+ 0,4
¦
¦ 140 <= dn <= 160 ¦
+ 0,5
¦
¦ 180 <= dn <= 200 ¦
+ 0,6
¦
¦
225
¦
+ 0,7
¦
¦
250
¦
+ 0,8
¦
¦
280
¦
+ 0,9
¦
¦
315
¦
+ 1,0
¦
¦
355
¦
+ 1,1
¦
¦
400
¦
+ 1,2
¦
¦
450
¦
+ 1,4
¦
¦
500
¦
+ 1,5
¦
¦
560
¦
+ 1,7
¦
¦
630
¦
+ 1,9
¦
¦ 710 >= dn <=1000 ¦
+ 2,0
¦
+--------------------------------+
- La tolerància del gruix de la paret es 0,1(e)+0,2 mm. La tolerància es constant per a un interval de gruixos nominals mínims de paret d'1 mm.
(e) es el valor superior d'aquest interval.
La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb la norma EN ISO 3126.
TUBS:
El gruix de la paret ha de ser uniforme en tota la llargària del tub, amb les toleràncies definides a la taula 3 de l'UNE-EN 1452-2.
Resistència hidrostàtica mínima requerida MRS (UNE-EN 921) : >= 25 MPa
ACCESSORIS:
Les cotes de muntatge han de coincidir amb el valors especificats a l'UNE-EN 1452-3.
Les característiques geomètriques han de complir amb el que determina l'UNE-EN 1452-3.
PER A UNIÓ ENCOLADA:
El diàmetre interior de l'embocadura correspondrà al diàmetre nominal de l'element.
L'angle intern màxim de la zona d'embocadura no ha de ser superior a 0° 30'.
Diàmetre interior mig de l'embocadura:
+---------------------------------------+
¦ Diàmetre nominal ¦ Diàmetre interior ¦
¦
dn (mm)
¦ embocadura
(mm) ¦
¦
¦---------¦----------¦
¦
¦ d mín ¦ d màx
¦
¦------------------¦---------¦----------¦
¦
dn <= 90
¦ dn + 0,1¦ dn + 0,3 ¦
¦ 110 <= dn <= 125 ¦ dn + 0,1¦ dn + 0,4 ¦
¦ 140 <= dn <= 160 ¦ dn + 0,2¦ dn + 0,5 ¦
¦ 180 <= dn <= 200 ¦ dn + 0,2¦ dn + 0,6 ¦
¦
225
¦ dn + 0,3¦ dn + 0,7 ¦
¦
250
¦ dn + 0,3¦ dn + 0,8 ¦
¦
280
¦ dn + 0,3¦ dn + 0,9 ¦
¦
315
¦ dn + 0,4¦ dn + 1,0 ¦
+---------------------------------------+
Llargària mínima de l'embocadura:
- (0,5 dn + 6 mm) <= 12 mm: 12 mm
- resta de casos: 0,5 dn + 6 mm
UNIÓ AMB ANELLA ELASTOMÈRICA D'ESTANQUITAT:
A l'interior de l'esbocadura hi ha d'haver un junt de goma.
El material del junt d'estanquitat ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 681-1.
Diàmetre interior mig de l'embocadura:
- dn <= 50 mm: dn + 0,3 mm
- 63 <= dn <= 90 mm: dn + 0,4 mm
- dn >= 110 mm: 1,003dn + 0,1 mm
Llargària d'entrada de l'embocadura : (22 + 0,16 dn) mm
Fondària mínima d'embocament:
- dn <= 280 : 50 mm + 0,22dn - 2e
- dn > 280: 70 mm + 0,15 dn - 2e
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Subministrament: Agrupats en paquets, i protegits de cops i dels raigs solars.
TUBS:
Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats. S'han d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies
planes, s'han de capicular les esbocadures per capes o bé situar-les en un mateix costat, i separar les capes per mitjà de separadors. L'alçària
de la pila ha de ser <= 1,5 m.
ACCESSORIS:
Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben 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
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 1125/1982 de 30 de Abril. Reglamentación Técnico-sanitaria para la elaboración, circulación y comercio de materiales poliméricos
en relación con los productos alimenticios y alimentarios.
UNE-EN 1452-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U).
Parte 1: Generalidades.
TUBS:
UNE-EN 1452-2:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U).
Parte 2: Tubos.
ACCESSORIS:
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UNE-EN 1452-3:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U).
Parte 3: Accesorios.

El cos ha de ser de xapa d'acer protegida amb pintura anticorrosiva interiorment i exteriorment.
Gruix de la xapa d'acer: >= 1 mm

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

PER A ENCASTAR:
Ha de portar obertures per al pas de tubs.
La porta i el bastiment han de ser de xapa d'acer protegida amb pintura anticorrosiva interiorment i exteriorment i ha de tancar per pressió.
Amplària del perfil: 35 mm
Distància entre el perfil i la tapa (DIN 43880): 45 mm
Grau de protecció amb tapa i porta (UNE 20-324): >= IP-425
Grau de protecció amb tapa (UNE 20-324): >= IP-405

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El paquet o l'albarà ha de portar les següents dades:
- Denominació del producte
- Contingut net
- Nom del fabricant o raó social
TUBS:
Cada tub ha de portar marcades com a mínim cada 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- UNE EN 1452
- Nom del fabricant o marca comercial
- Sigles PVC-U
- Diàmetre nominal (dn) x gruix de paret (en) en mm
- Pressió nominal PN
- Referència de la data, lloc i àmbit de fabricació
- Número de la línia d'extrussió
ACCESSORIS:
Cada accessori ha de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- UNE EN 1452
- Designació comercial
- Diàmetre(s) nominal(s) en mm
- Designació del material
- Pressió nominal PN
- Informació del fabricant

PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT:
Ha de portar empremtes de ruptura per al pas de tubs i orificis per a la seva fixació.
AMB PORTA:
La tapa ha de ser del mateix material que el cos i ha de portar fileres d'obertures per a fer accessibles els mecanismes de maniobra, amb una
tapeta extraible per filera com a mínim. Ha d'anar fixada al cos.
La porta ha de ser de xapa d'acer protegida amb pintura anticorrosiva interiorment i exteriorment i ha de tancar per pressió.
PLÀSTIC-METÀL·LICA AMB PORTA:
La tapa ha de ser del mateix material que el cos i ha de portar fileres d'obertures per a fer accessibles els mecanismes de maniobra, amb una
tapeta extraible per filera com a mínim. Ha d'anar fixada al cos.
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

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE DOCUMENTACIÓ EN UNIÓ AMB ANELLA ELASTOMÈRICA D'ESTANQUITAT:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE,
segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Sistema 4: Declaració de prestacions
Sobre el junt, o be sobre l'embalatge, hi ha d'anar marcada la següent informació:
- Tamany nominal
- Identificació del fabricant
- El número de la norma UNE-EN 681, seguit del tipus d'aplicació i la classe de duresa com a sufixes
- Marca de certificació d'una tercera part
- El trimestre i l'any de fabricació
- La resistència a les baixes temperatures (L), si procedeix
- Resistència als olis (O), si procedeix
- La abreviatura del cautxú
- 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

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

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament.
- Verificació del sistema de rases per a la correcta implantació del material.
- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació segons projecte. (Verificar el marcatge a tubs i accessoris).
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.

BG1 -

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.
____________________________________________________________________________

BG - Familia G
Familia G1

BG15 - Familia G15
BG151512 - Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a muntar superficialment
____________________________________________________________________________

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar per mostreig a cada recepció.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte.

BG - Familia G
BG1 -

____________________________________________________________________________

Familia G1

BG16 - CAIXES DE DERIVACIÓ RECTANGULARS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BG - Familia G

BG161512,BG161722.

BG1 -

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Familia G1

BG14 - CAIXES PER A QUADRES DE DISTRIBUCIÓ

Caixes de derivació.
S'han considerat els materials següents:
- Plàstic
- Fosa d'alumini
- Planxa d'acer
- Plastificat
S'han considerat els graus de protecció següents:
- Normal
- Estanca
- Antihumitat
- Antideflagrant

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG14TDI5.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Caixes per a quadres de distribució amb o sense porta.
S'han considerat els materials següents:
- Plàstic
- Metàl·lic
- Plàstic i metàl·lic
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Per a encastar
- Per a muntar superficialment
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La caixa ha d'estar formada per un cos, uns perfils de suport de mecanismes fixats al cos i una tapa, amb porta o sense.
Ha de tenir una textura uniforme i sense defectes.
El cos ha de portar regleta de borns per a connectar neutres o terres i ha d'oferir la possibilitat de connectar-hi altres cables.
PLÀSTIC:
El cos ha de ser de plàstic i ha de portar empremtes de ruptura per al pas de tubs i orificis per a la seva fixació.
La tapa ha de ser del mateix material que el cos i ha de portar fileres d'obertures per a fer accessibles els mecanismes de maniobra, amb una
tapeta extraible per filera com a mínim. Ha d'anar fixada al cos.
La porta ha de ser del mateix material que la resta i ha de tancar per pressió.
METÀL·LICA:
La tapa ha d'ésser de xapa d'acer protegit amb pintura anticorrosiva interiorment i exteriorment i ha de portar fileres d'obertures per a fer
accessibles els mecanismes de maniobra amb una tapeta extraible per filera.
Ha de portar un sistema de fixació amb el cos.
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La caixa ha d'estar formada per un cos i una tapa. Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
Quan és per a encastar, el cos ha de portar aletes o superfícies d'ancoratge.
Quan és per a muntar supeficialment, el cos ha de portar orificis per a la seva fixació.
Grau de protecció (UNE 20-324):
+------------------------------------------------------------------+
¦
Tipus
¦
¦------------------------------------------------------------------¦
¦Material
¦ Normal
¦ Estanca ¦ Antihumitat ¦Antideflagrant¦
¦---------------¦----------¦----------¦-------------¦--------------¦
¦Plàstic
¦>= IP-405 ¦>= IP-535 ¦ >= IP-545 ¦
¦
¦Plastificada
¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦ >= IP-547 ¦
¦
¦Planxa d'acer ¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦ >= IP-547 ¦ >= IP-557
¦
¦Fosa d'alumini ¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦ >= IP-547 ¦ >= IP-557
¦
+------------------------------------------------------------------+
GRAU DE PROTECCIÓ ANTIDEFLAGRANT:
El cos ha de tenir orificis roscats per al pas de tubs.
Temperatura d'autoinflamació (T): 300 <= T <= 450°C
Grup d'explosió (UNE 20-320): IIB

Pàgina: 96

Centre per a gent gran a Vilobí d'Onyar

Centre per a gent gran a Vilobí d'Onyar

GRAU DE PROTECCIÓ NORMAL, ESTANCA O ANTIHUMITAT:
El cos ha de portar empremtes de ruptura per al pas de tubs.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

GRAU DE PROTECCIÓ ANTIHUMITAT:
Entre la tapa i el cos hi ha d'haver un junt d'estanquitat.
PLASTIFICADA:
El cos i la tapa han de ser d'acer embotit plastificat.
El cos i la tapa han d'estar protegits interiorment i exteriorment contra la corrosió.
La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de material anticorrosiu.
PLÀSTIC:
La tapa ha de portar un sistema de fixació amb el cos.
Resistència a la flama (UNE-EN 60707): Autoextingible
PLANXA:
El cos i la tapa han d'estar protegits interiorment i exteriorment contra la corrosió.
La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de material anticorrosiu.
FOSA D'ALUMINI:
La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de material anticorrosiu.
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
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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de designació H07V-K, amb aïllament de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21031
designació H07V-U, amb aïllament de barreja de policlorur de vinil (PVC),UNE 21031
designació H07V-R, amb aïllament de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21031
de designació ES07Z1-K (AS), amb aïllament de barreja de poliolefines, UNE 211002
de designació H07Z1-K (AS), amb aïllament de barreja de poliolefines, UNE 211002
de designació H07Z-K (AS), amb aïllament de barreja de poliolefines, UNE 21027
designació H07Z-R (AS), amb aïllament de barreja de poliolefines, UNE 21027

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els
materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres
de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE
o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir les normes UNE 21-011 i UNE 21-022.
Tots els fils de coure que formen l'ànima dels conductors cablejats i dels flexibles han de tenir el mateix diàmetre.
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.
Ha de ser resistent a l'abrasió.
Els conductors han d'anar marcats segons la norma UNE 21-089.
Gruix de l'aïllant del conductor (UNE 21-031 (2)):
+-----------------------------------------------------------+
¦Secció (mm2)¦1,5¦2,5-6¦10-16¦25-35¦50-70¦95-120¦150¦185¦240¦
¦------------¦---¦-----¦-----¦-----¦-----¦------¦---¦---¦---¦
¦Gruix (mm) ¦0,7¦ 0,8 ¦ 1,0 ¦ 1,2 ¦ 1,4 ¦ 1,6 ¦1,8¦2,0¦2,2¦
+-----------------------------------------------------------+
Toleràncies:
- Gruix de l'aïllament (UNE_HD 603): >= valor especificat - (0,1 mm + 10% del valor especificat)
CABLES AMB AÏLLAMENT DE PVC:
L'aïllament ha d'estar constituit per una mescla de policlorur de vinil (PVC) del tipus TI1 aplicada al voltant del conductor.
Temperatura de servei (T): -20ºC =< T =< +70ºC (instal·lació fixa)
CABLES DE DESIGNACIÓ ES07Z1-K (AS):
L'aïllament ha d'estar constituït per una mescla de material termoplàstic amb baixa emissió de fums, gasos tòxics i corrosius, del tipus TIZ1,
segons les especificacions de la norma UNE 211002.
Temperatura de servei (T): -40ºC =< T =< +70ºC (instal·lació fixa).

____________________________________________________________________________

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
BG - Familia G
BG2 -

Subministrament: En bobines.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

Familia G2

BG2A - CANALS AÏLLANTS

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

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

BG2A1E11.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
* UNE 21011-2:1974 Alambres de cobre recocido de sección recta circular. Características
UNE-EN 50334:2001 Marcado por inscripción para la identificación de los conductores aislados de los cables eléctricos.
UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables.

Canal plàstic de PVC rígid amb lateral llis, perforat o ranurat, amb separador o sense.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La canal ha de portar els laterals conformats per que la coberta encaixi a pressió sobre la base.
Ha de tenir una superfície llisa i uniforme sense esquerdes ni deformacions.
Les unions de dos trams de canalització s'han de fer mitjançant elements especials d'adaptació.
Ha de ser resistent a l'acció dels agents químics, atmosferes humides, corrosives o salines.
Reacció en front el foc (UNE-EN 13501-1): CL-s3,d0
Resistència a la flama (UNE 60707): Autoextingible
Grau de protecció (UNE 20-324): IP-4X5
Temperatura d'estovament Vicat (UNE-EN ISO 306): 81°C/mm, 64°C/ 1/19 mm
Temperatura de servei (T): -30°C <= T <= +50°C
Potència d'utilització: <= 16 kW
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetat en caixes, en mòduls de 3 m de llargària. S'admet una tolerància de ± 10 mm.
Cada canaló ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Tipus de PVC
- Referència a les normes
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, dels raigs solars i 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
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
____________________________________________________________________________

BG - Familia G
BG3 -

Familia G3

BG32 - CABLES DE COURE DE 450/750 V
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

CABLES AMB AÏLLAMENT DE PVC:
UNE 21031-3:1996 Cables aislados con policloruro de vinilo de tensiones asignadas inferiores o iguales a 450/750 V. Parte 3: Cables sin cubierta
para instalaciones fijas.
CABLES DE DESIGNACIÓ ES07Z1-K (AS):
UNE 211002:2004 Cables de tensión asignada hasta 450/750 V con aislamiento de compuesto termoplástico de baja emisión de humos y gases corrosivos.
Cables unipolares sin cubierta para instalaciones fijas.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
L'aïllament ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Tipus de conductor
- Secció nominal
- Llargària de la peça
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
- 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.

BG325120,BG325130,BG325150.
Pàgina: 97

Pàgina: 98

Centre per a gent gran a Vilobí d'Onyar

Centre per a gent gran a Vilobí d'Onyar

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.

- 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.

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.
____________________________________________________________________________

INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA:
Han d'estar constituïts per una carcassa-suport de material aïllant 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.

BG - Familia G
BG4 -

APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT

BG41 - INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS

BG415D99,BG415D9B,BG415D9C,BG415DJD,BG415DJC,BG415DCC.

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.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

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

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.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

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 ús normal siguin segures i sense perill per a l'usuari i el seu
entorn.
El sistema de connexió ha de ser l'indicat pel fabricant.
Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida de cada fase o neutre.
ICP:
Ha de complir les especificacions de la norma UNE 20-317.
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i desmunatge sobre un perfil 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 símbol 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 parts no fixes de
l'interruptor.
PIA:
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i desmunatge sobre un perfil normalitzat.
Han de complir les especificacions d'alguna o algunes de les normes següents:
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60898
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60898 i UNE-EN 60947-2
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2
Els interruptors que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 60898 han de portar marcades les indicacions següents:
- El nom del fabricant o la seva marca comercial
- Designació del tipus, número de catàleg o un altre número d'identificació
- Tensió assignada seguit del símbol normalment acceptat per al corrent altern
- El corrent assignat sense el símbol d'amper (A) precedit del símbol de la característica de dispar instantània
- La freqüència assignada si l'interruptor està previst per a una sola freqüència, en hertz (Hz)
- El poder de tall assignat en ampers, dintre d'un rectangle, sense indicació del símbol de les unitats
- L'esquema de connexió a menys que el mode de connexió sigui evident
- La temperatura ambient de referència si és diferent de 30ºC
- Classes de limitació d'energia, si s'aplica
La designació del corrent assignat sense el símbol d'amper (A) precedit del símbol de la característica de dispar instantània ha de ser visible
quan l'interruptor està instal·lat.
Les altres indicacions poden situar-se en el dors o en els laterals de l'interruptor.
L'esquema elèctric pot situar-se a l'interior de qualsevol envoltant que s'hagi de retirar per a la connexió dels cables d'alimentació. No pot
estar sobre una etiqueta adhesiva enganxada a l'interruptor.
Les marques i indicacions han de ser indelebles, fàcilment llegibles i no han d'estar sobre cargols, volanderes o altres parts no fixes de
l'interruptor.
Els interruptors que compleixen la norma UNE-EN 60947-2 han de portar marcades sobre el propi interruptor o be sobre una o vàries plaques de
característiques fixades al mateix les indicacions següents:
Sobre el cos de l'interruptor i en lloc visible quan l'interruptor està instal·lat:
- Intensitat assignada en ampers (A)
- Capacitat per al seccionament, si es el cas, amb el símbol normalitzat
- Indicació de la posició d'obertura i la de tancament
Sobre el cos de l'interruptor i en lloc no necessàriament visible quan l'interruptor està instal·lat:
- Nom del fabricant o marca de fàbrica
- Designació del tipus o del número de sèrie
- Referència a aquesta norma
- Categoria d'ús
- Tensió o tensions assignades d'ús, en volts (V)
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
ICP:
UNE 20317:1988 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5 a 63 A.
UNE 20317/1M:1993 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5 a 63 A.
PIA:
UNE-EN
UNE-EN
UNE-EN
UNE-EN
UNE-EN
UNE-EN

60898:1992 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra sobreintensidades.
60898/A1:1993 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra sobreintensidades.
60898/A1:1993 ERRATUM Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra sobreintensidades.
60947-1:2005 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
60947-1:2008 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
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).
INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE
UNE-EN 60947-1:2005 Aparamenta de baja
UNE-EN 60947-1:2008 Aparamenta de baja
UNE-EN 60947-2:2007 Aparamenta de baja

BASTIDOR
tensión.
tensión.
tensión.

OBERT:
Parte 1: Reglas generales.
Parte 1: Reglas generales.
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 automàtics 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 magnetotèrmics 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:
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Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.

pressió que permeti el muntatge i el desmuntatge sobre el perfil.
Els interruptors preparats per a anar muntats adossats a l'interruptor automàtic magnetotèrmic han de portar els borns de connexió per a la unió
amb l'interruptor.

____________________________________________________________________________
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

BG - Familia G

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.

BG4 -

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT

BG42 - INTERRUPTORS DIFERENCIALS

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

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

BG42129H,BG4242JH,BG424CJH.

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

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Interruptors automàtics per a actuar per corrent diferencial residual.
S'han contemplat els següents tipus:
- Interruptors automàtics diferencials per a muntar en perfil DIN
- Blocs diferencials per a muntar en perfil DIN per a treballar conjuntament amb interruptors automàtics magnetotèrmics
- Blocs diferencials de caixa emmotllada per a muntar en perfil DIN o per a muntar adossats a interruptors automàtics magnetotèrmics, i per a
treballar conjuntament amb interruptors automàtics magnetotèrmics
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
L'envoltant ha de ser aïllant i incombustible.
Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida de les fases i el neutre.
Ha de portar un dispositiu de desconnexió automàtica del tipus omnipolar i 'Lliure mecanisme' en front de corrents de defecte a terra i polsador
de comprovació.
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:
Han d'estar construïts segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1.
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i desmuntatge sobre un perfil normalitzat.
Han de portar marcades, com a mínim, les indicacions següents:
- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica
- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie
- La o les tensions assignades
- La freqüència assignada si l'interruptor està fabricat per a freqüències diferents de 50 Hz
- El corrent assignat
- El corrent diferencial de funcionament assignat, mesurat en ampers (A)
- El símbol S dintre d'un requadre per als aparells selectius
- Element de maniobra del dispositiu d'assaig, marcat amb la lletra T
- Esquema de connexió
- Característica de funcionament en presència de corrents diferencials amb components contínues, indicada amb els símbols normalitzats
corresponents
Les marques han de trobar-se sobre el propi interruptor o be sobre una o vàries plaques senyalitzadores fixades al mateix. Han d'estar situades
de manera que quedin visibles i llegibles quan l'interruptor estigui instal·lat.
Si fos necessari establir una distinció entre els borns d'alimentació aquests han d'estar clarament marcats.
Els borns destinats exclusivament a la connexió del neutre del circuit han d'estar marcats amb la lletra N.
Les marques han de ser indelebles, fàcilment llegibles i no han d'estar situades sobre cargols, volanderes o altres parts movibles de l'interruptor.
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i el desmuntatge sobre un perfil normalitzat.
Ha de portar els conductors per a la connexió amb l'interruptor automàtic magnetotèrmic amb el que ha de treballar conjuntament.
No ha de ser possible modificar les característiques de funcionament per mitjants diferents als específicament destinats a la regulació de la
intensitat diferencial residual de funcionament assignada o la de temporització definida.
Han de complir les especificacions d'alguna de les normes següents:
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B
Els blocs diferencials que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1 han de portar marcades com a mínim les indicacions següents:
- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica
- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie
- La o les tensions assignades
- La freqüència assignada si l'interruptor està fabricat per a treballar a freqüències diferents a 50 Hz
- El corrent assignat en ampers, sense el símbol d'amper
- El corrent diferencial de funcionament assignat, en ampers (A)
- El símbol S a dintre d'un requadre per als aparells selectius
- Element de maniobra del dispositiu d'assaig. marcat amb la lletra T
- Esquema de connexió
- La característica de funcionament en cas de corrents diferencials amb components continues amb els símbols normalitzats
Les marques han de trobar-se sobre el propi bloc diferencial o bé sobre una o vàries plaques senyalitzadores fixades a l'interruptor, i aquestes
marques han d'estar situades en un lloc tal que quedin visibles i llegibles quan l'interruptor estigui instal·lat.
Si fos necessari establir una distinció entre els borns d'entrada i els de sortida, aquests han d'estar clarament marcats.
Els borns destinats exclusivament a la connexió del neutre del circuit han d'estar marcats amb la lletra N.
El marcat ha de ser indeleble, fàcilment llegible i no es pot fer sobre cargols, volanderes o qualsevol altre part mòbil de l'interruptor.
Els bloc diferencials que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B han de portar marcades com a mínim les indicacions
següents:
- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica
- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie
- La intensitat diferencial residual de funcionament assignat, en ampers (A)
- Regulacions de la intensitat diferencial residual de funcionament assignada, si procedeix
- Temps mínim de no resposta
- El símbol S a dintre d'un requadre per als aparells selectius
- Element de maniobra del dispositiu d'assaig marcat amb la lletra T, si procedeix
- La característica de funcionament en cas de corrents diferencials amb components continues amb els símbols normalitzats
- La o les tensions assignades, si són diferents a les dels interruptors automàtics amb els que estan acoblats
- Valor (o domini de valors) de la freqüència assignada si difereix de la del interruptor automàtic
- Referència a aquesta norma
En lloc no necessàriament visible, o bé en la documentació o manuals del fabricant hi ha d'haver l'esquema de connexió.
Les característiques del marcat han de complir les mateixes condicions que les requerides en l'apartat anterior.
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR
CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
Han d'estar constituïts per una carcassa-suport de material aïllant emmotllat que formi part integrant de l'interruptor automàtic.
Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B.
El marcat ha de ser l'esmentat a l'apartat anterior, pel que fa referència als blocs diferencials fabricats segons les especificacions de la norma
UNE-EN 60947-2 annex B.
Els blocs diferencials de caixa emmotllada preparats per a anar muntats sobre perfils DIN normalitzats han de portar un sistema de fixació per
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INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:
UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial
sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID). Parte 1: Reglas generales.
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A
UNE-EN 61009-1:1996 Interruptores automáticos para
sobreintensidades incorporado, para usos domésticos y
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte

residual,

sin

dispositivo

de

TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
actuar por corriente diferencial residual, con dispositivo de
análogos (AD). Parte 1: Reglas generales.
2: Interruptores automáticos.

protección

contra

protección

contra

BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR
CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
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 automàtics 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 magnetotèrmics 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 - Familia G
BG4 -

APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT

BG47 - INTERRUPTORS MANUALS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG47494A.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Interruptor en càrrega amb o sense indicador lluminós.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
L'element d'accionament ha de ser accessible.
El comandament ha de ser manual.
Tots els elements amb tensió han d'estar suportats per peces aïllants.
El poder de ruptura ha de ser l'indicat a l'UNE 20-353.
Els interruptors que compleixen la norma UNE-EN 60947-3 han de portar marcades sobre el propi interruptor o be sobre una o vàries plaques de
característiques fixades al mateix les indicacions següents:
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Sobre el cos de l'interruptor i en lloc visible quan l'interruptor està instal·lat:
- Capacitat per al seccionament, si es el cas, amb el símbol normalitzat
- Indicació de la posició d'obertura i la de tancament
- Marcat suplementari de seccionadors
Sobre el cos de l'interruptor i en lloc no necessàriament visible quan l'interruptor està instal·lat:
- Nom del fabricant o marca de fàbrica
- Designació del tipus o del número de sèrie
- Potència assignada a la tensió assignada d'ús i categoria d'ús.
- Indicació del corrent continu amb el símbol normalment acceptat
- Per combinat de fusibles, el tipus i la corrent assignada màxima dels fusibles i la potència disipada de l'element recanviable.
- Referència a aquesta norma
- Grau de protecció del material sota l'envolvent.
- 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
Les indicacions següents ha d'estar en la informació proporcionada pel fabricant:
- Tensió assignada d'aïllament
- Tensió assignada de resistència als impulsos per als materials aptes pel seccionament, o quan estigui determinada.
- Grau de contaminació, si és diferent de 3
- Servei assignat
- Corrent assignada de curta durada admissible i la seva durada, si és aplicable.
- Poder assignat de tancament en curtcircuit, si és aplicable
- Corrent assignada de curtcircuit condicional, si és aplicable.

S'han considerat els tipus següents:
- Contactor de categoria AC1 per a càrregues resistives
- Contactor de categoria AC3 per a motors III (rotor en tallacircuit, arrancada, desconnexió o motor llançat)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar format per: un suport, cambra d'extinció, contactes principals i auxiliars, un circuit magnètic de comandament i una envoltant.
Ha de portar associat un dispositiu de protecció tallacircuit format per fusibles o interruptors automàtics.
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
L'envoltant ha de ser aïllant i incombustible.
Ha de portar borns per l'entrada i la sortida de cada fase i del neutre si cal, així com per a l'alimentació a la bobina i contactes auxiliars.
No han de ser accessibles les parts que hagin de tenir tensió, excepte els borns.
Ha de portar un born per a la connexió a terra, al costat del qual i de manera indeleble ha de portar el símbol 'Terra'.
El tancament dels contactes ha d'estar assegurat per a totes les tensions d'alimentació del comandament compreses entre el 85% i el 110%.
Tensió nominal circuit principal: 400 V
Freqüència: 50 Hz
Número de pols circuit principal: 3
Condicions de funcionament:
- Temperatura de l'ambient: -5°C - 40° C
- Altitud: <= 2000 m
- Grau de protecció de l'envoltant (segons UNE 20-324): Ha de complir
- Aïllament (UNE 21-305): Ha de complir
Quan és de categoria AC3, ha de suportar fins a 8 vegades la seva intensitat màxima d'ús.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

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

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

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

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 60947-3:2000 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores, interruptores-seccionadores y combinados fusibles.
* UNE 20353-1:1989 Interruptores y conmutadores manuales para aparatos de uso doméstico y análogos. Reglas generales.

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 61095:1999 Contactores electromecánicos para usos domésticos y análogos.
UNE-EN 60947-3:1994 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores, interruptores-seccionadores y combinados fusibles. (Versión
oficial EN 60947-3:1992+AC:1993).
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

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 automàtics 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 magnetotèrmics 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.

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 automàtics 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 magnetotèrmics 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 - Familia G
BG4 -

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El contactor ha de portar una placa on s'indiqui de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Tipus o número de sèrie
- Tensions d'ús
- Categoria d'ús i intensitats o potència assignada per a les tensions d'ús
- Freqüència
- Tipus de corrent, tensió i freqüència d'alimentació al comandament, en cas que siguin diferents a les de les bobines

APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT

____________________________________________________________________________

BG4R - CONTACTORS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BG - Familia G

BG4R86G0.

BG6 -

Familia G6

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
BG62 - INTERRUPTORS I COMMUTADORS
Contactor tripolar per a funcionar a 380 V corrent altern, 50 HZ.
Pàgina: 103

Pàgina: 104

Centre per a gent gran a Vilobí d'Onyar

Centre per a gent gran a Vilobí d'Onyar

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

Quan té connexió a terra, ha d'estar construït de forma que quan s'introdueixi la clavilla, la connexió a terra s'estableixi abans que la conexió
als contactes que tenen tensió.

BG621193,BG621G93,BG621J93,BG62D1DJ.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

Interruptors i commutadors per a encastar o muntar superficialment.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'incorporar accessoris embellidors.
Ha d'estar constituït per una base amb borns de connexió, mecanisme d'interrupció, de commutació o de commutació de creuament, dispositius de
fixació a la caixa i accessoris embellidors d'acabat.
Ha de tenir contactes d'alt poder de ruptura. Aquest ha de ser l'indicat a l'UNE 20-353.
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
El comandament d'accionament ha de ser manual. La base i la placa d'acabat han de ser aïllants.
La placa d'acabat ha de portar un dispositiu de fixació a la base.
Les parts subjectes a tensió no han de ser accessibles.
Ha d'estar protegit contra la penetració de cossos sòlids, pols, aigua i de l'humitat.
Han de ser resistents a la calor, al foc i a formar camins conductors.
Han de funcionar correctament a temperatura ambient.
Han d'estar dissenyats de manera que en l'ús normal han de funcionar de forma segura i no han de suposar perill per a les persones i el seu entorn.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Tensió nominal: 230 V
Aïllament (UNE 20-353): Ha de complir
Resistència mecànica (UNE 20-353): Ha de complir
Resistència al foc (UNE 20-353): Ha de complir

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 60947-3:2000 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores, interruptores-seccionadores y combinados fusibles.
UNE 20315:1994 Bases de toma de corriente y clavijas para usos domésticos y análogos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
L'endoll ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Identificació del fabricant o marca comercial
- Tensió d'alimentació
- Intensitat

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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.

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

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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.

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.

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 60947-3:2000 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores, interruptores-seccionadores y combinados fusibles.
UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas. Parte 1: Prescripciones generales.
UNE 20315:1994 Bases de toma de corriente y clavijas para usos domésticos y análogos.

____________________________________________________________________________

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
L'interruptor ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Tensió d'alimentació
- Intensitat

BG - Familia G
BG6 -

Familia G6

BG64 - POLSADORS
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.
____________________________________________________________________________

BG - Familia G
BG6 -

Familia G6

BG63 - ENDOLLS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG63115B,BG631EA3,BG63D15S,BG633154,BG63115A.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Endolls bipolars o tripolars per a encastar o muntar superficialment.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar constituït per una base amb borns de connexió de les fases i una placa de tancament aïllant.
El conjunt ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
Ha de tenir dos (bipolar) o tres (tripolar) pols. La connexió a terra portarà potes laterals per a contacte del conductor de protecció.
La placa de tancament ha de portar un dispositiu per a la seva fixació a la base.
Excepte els dos alvèols, no han de ser accessibles les parts que hagin de tenir tensió.
Els alvèols han de tenir una elasticitat suficient per a assegurar una pressió de contacte adequada.
Els contactes han de ser platejats o protegits contra la corrosió i l'abrasió.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Tensió nominal: <= 400 V
Aïllament (UNE 20-315): Ha de complir
Resistència mecànica (UNE 20-315): Ha de complir
Resistència al foc (UNE 20-315): Ha de complir
Temperatura: <= 25°C
Pàgina: 105

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG64TD10.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Polsador de 6, 10, ò 16 A del tipus 1, 2, 3 ò 4, per a encastar o per a muntar superficialment.
S'han considerat els llocs de col·locació següents:
- A la intempèrie
- A l'interior
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar format per una base amb borns de connexió, mecanisme de contacte, dispositiu de fixació a la caixa, i accessoris embellidors d'acabat
format per placa (per encastar) o de placa i caixa (col·locació superficial).
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
La base, la caixa i placa d'acabat, han de ser aïllants.
El comandament d'accionament ha de ser manual.
Els borns, els contactes amb els conductors i les parts metàl·liques funcionals han d'èsser de material anticorrosiu.
Les parts metàl·liques dels mecanismes han de ser inaccessibles.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Tensió nominal (UNE-EN 60669): 230 V
Freqüència: 50 Hz
Resistència a l'envelliment (UNE-EN 60669): Ha de complir
Resistència a l'aïllament i rigidesa dielèctrica (UNE-EN 60669): Ha de complir
Resistència als esforços mecànics, elèctrics i tèrmics (UNE-EN 60669): Ha de complir
Capacitat dels borns (UNE-EN 60669):
+-----------------------------------------------------+
¦I nominal (A) ¦
6
¦
10
¦
10
¦
¦---------------¦------------¦------------¦-----------¦
¦Secció (mm2)
¦ 0,75 - 1,5 ¦
1 - 2,5 ¦ 1,5 - 4 ¦
+-----------------------------------------------------+
Nombre de maniobres (UNE-EN 60669): >= 40000
A LA INTEMPÈRIE:
La placa ha d'incloure la membrana elàstica i ha de dur forats per a collar-la a la caixa mitjançant visos.
Els visos de fixació de la placa a la caixa han de ser de material anticorrosiu.
Grau de protecció de l'envoltant (UNE 20-324): >= IP-245
La caixa ha de portar orificis roscats per a l'entrada de tubs.
A L'INTERIOR:
La placa aïllant ha de portar un dispositiu per a fixació sobre el bastidor de suport. Aquest s'ha de subjectar a la caixa mitjançant visos.
La caixa ha de portar orificis normals o roscats per a l'entrada de tubs.
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
Pàgina: 106

Centre per a gent gran a Vilobí d'Onyar

Centre per a gent gran a Vilobí d'Onyar

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
BG - Familia G
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
BGA -

AVISADORS ACÚSTICS

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas. Parte 1: Prescripciones generales.
UNE-EN 60947-3:2000 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores, interruptores-seccionadores y combinados fusibles.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

BGA21113.

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Els polsadors han de portar les indicacions següents (UNE-EN 60669):
- Intensitat assignada (A)
- Tensió assignada (V)
- Naturalesa del corrent
- Nom del fabricant o venedor responsable, marca de fàbrica o d'identificació
- Referència
- Símbol de la construcció de la distància de l'apertura dels contactes, si s'escau
- Grau de protecció contra la penetració de cossos estranys
- Grau de protecció contra la penetració de l'aigua
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.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Avisador acústic de 230 V o bitensió 230/132 V, de so timbre, brunzit o musical, amb regulació o sense i del tipus 1, 2 o 3.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir una textura i color exterior uniforme i sense defectes.
No han de ser accessibles les parts que hagin de tenir tensió.
Les característiques físiques i mecàniques de l'avisador han de complir l'UNE 20-314.
Material aïllant (UNE 20-314): Classe II-A
Freqüència: 50 - 60 Hz
Grau de protecció (UNE 20-324): IP-40X
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
AVISADOR ACÚSTIC ADOSSABLE:
Ha d'estar format per una envoltant aïllant, borns de connexió dels conductors i dispositiu productor de so.
Ha de portar empremtes laterals de ruptura per al pas de conductors.
Cal que tingui orificis per a la seva fixació.
AVISADOR ACÚSTIC ENCASTABLE:
Ha d'estar constituït pels borns de connexió dels conductors, el dispositiu productor de so i una placa embellidora.
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
BG - Familia G

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

BG6 -

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Familia G6

BG68 - REGULADORS D'INTENSITAT

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
* UNE 20314:1983 Material eléctrico para baja tensión. Protección contra los choques eléctricos. Reglas de seguridad.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

BG68TD01.

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.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Regulador d'intensitat de 132/230 V i de 500 W com a màxim, o de 230/400 V i de 2000 W com a màxim, del tipus 2 o 3 i per a encastar o muntar
superficialment.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar format per una base aïllant amb borns per a la connexió dels conductors, un mecanisme electrònic de regulació de potència, comandament
d'accionament manual, fusible de 10 A i commutador.
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
La caixa i la placa han de ser de material aïllant.
Les parts metàl·liques del mecanisme no han de ser accessibles.
Ha de portar indicat de forma indeleble la potència, la tensió nominal i la freqüència.
Freqüència: 50 Hz
Resistència de l'aïllament (UNE-EN 60669): Ha de complir
Resistència mecànica (UNE-EN 60669): Ha de complir
Resistència a la calor (UNE-EN 60669): Ha de complir

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.
____________________________________________________________________________

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.

BG - Familia G
BGW - Familia GW

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
BGW4 -

PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A APARELLS DE PROTECCIÓ

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
BGW41000,BGW42000,BGW47000.
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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.

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

Pàgina: 107

Pàgina: 108

Centre per a gent gran a Vilobí d'Onyar

Centre per a gent gran a Vilobí d'Onyar

No hi ha normativa de compliment obligatori.

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- 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.

____________________________________________________________________________

BG - Familia G
BGW - Familia GW
BGW6 -

PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A MECANISMES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

____________________________________________________________________________

BGW64000,BGW63000,BGW62000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Part proporcional d'accessoris per a caixes de mecanismes, per a interruptors i commutadors, endolls, pulsadors, portafusibles, sortides de fils,
plaques, marcs, reguladors d'intensitat, transformadors d'intensitat o rellotges de tarifes horaries.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser els adequats per als mecanismes i no han de disminuir, en cap cas, la seva qualitat i el bon
funcionament.

BH - MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS D'ENLLUMENAT
BH6 -

MATERIALS PER A ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ

BH61 - LLUMS D'EMERGÈNCIA

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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 mecanisme.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________

BH - MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS D'ENLLUMENAT
BH3 -

LLUMS DECORATIUS ESPECIALS

BH32 - APLICS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BH32TD50,BH32TD51,BH32TD52,BH32TD60,BH32TD39,BH32TD53,BH32TD22.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Llums decoratius adosables amb làmpades d'incandescència, de potència inferior o igual a 100 W i portalàmpades E-14 o E-27.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'incorporar un equip elèctric complert: portalàmpades, cablejat interior i regletes de connexió.
La unió entre el difusor i el xassís ha de ser d'accionament simple, de suspensió lateral i manipulable per una sola persona.
El xassís ha de portar orificis per a permetre la fixació directa al sostre, a la paret, o bé per anar suspés d'un carril portant o pendular.
Els borns de connexió han d'estar marcats o numerats.
Ha de portar un born marcat de forma indeleble amb el símbol "Terra"
Tots els materials aïllants protectors contra xocs elèctrics i que mantenen les parts actives a la posició prevista, han de ser autoextingibles.
La planxa ha de portar proteccions de goma per als cables que la travessen.
En condicions de fallada, no han d'emetre flames ni gasos inflamables.
Han de complir les condicions de rigidesa elèctrica, torsió i resistència mecànica.
Tensió nominal d'alimentació: 230 V
Freqüència: 50 Hz
Grau mínim de protecció (UNE 20324): IP-20X
Qualitat mínima dels cables de connexió a la xarxa d'alimentació (UNE 21031): Classe A05VV-F
Aïllament (REBT): Classe I

BH61TD20,BH61TD23.
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 20062): >= 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
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

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
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
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

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 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:
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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 l'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 al 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.

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.
TAPAJUNTS, MARXAPEUS I TAPATUBS:
Cal que sigui impermeable.
No ha de tenir taques, escantonaments, falta d'esmalt ni d'altres defectes a les superfícies llises.
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Resistència a les variacions de temperatura (4 immersions a 80°C i 15°C entre 5 i 15 minuts): No han d'aparèixer esquerdes ni clivelles
Duresa de l'esmaltat (fregant 2 minuts amb paper esmerilat sota pressió de 60 g/cm2): No ha de perdre la brillantor
Continuïtat de la capa d'esmalt (impregnant un colorant, eliminant-lo després): No ha de deixar senyal de coloració
Resistència al xoc (amb bola d'acer de diàmetre 19 mm i a una alçària de 75 mm): No ha de deixar senyal
Resistència als agents químics (àcid nítric): No han d'aparèixer diferències de tonalitat
SUPORTS REGULABLES:
No ha de tenir rebaves, arestes vives, sorra de fosa o encenalls.
Alçària màxima del suport: 130 mm
Alçària mínima del suport: 75 mm
SUPORTS MURALS:
Un costat del suport ha de tenir forats per a la col·locació de cargols contra el parament; l'altre ha de permetre subjectar l'aparell sanitari
amb un cargol d'ancoratge i ha de tenir a més, topalls de goma per a que l'aparell hi recolzi.
El recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions ni d'altres defectes.
Protecció de galvanitzat: >= 275 g/m2
Puresa del zinc: 98,5%
Les condicions de galvanització s'han de verificar d'acord amb les normes UNE 7-183 i UNE 37-501. Han de complir les especificacions d'aquestes
normes.
SIFÓ O MANIGUET:
Ha de tenir un interior regular i llis, amb els extrems tallats perpendicularment a l'eix. No hi ha d'haver rebaves, esquerdes, grans o d'altres
defectes. Ha de tenir un color uniforme.
El tancament hidràulic del sifó ha de tenir una alçària mínima de 50 mm.
Diàmetre: 110 mm
Densitat (UNE 53-020): 1,35 - 1,46 g/cm3
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-114): > 79°C
Resistència a la tracció (UNE 53-114): >= 45 N/mm2
Allargament fins a la ruptura (53-114): >= 80%
Gruix en qualsevol punt (UNE 53-114): >= 2,2 mm
Toleràncies per a sifó:
- Ovalació a la longitud efectiva: + 0,9 mm
- Diàmetre exterior mitjà: + 0,3 mm
Toleràncies per a maniguet:
- Ovalació a la longitud efectiva: + 0,9 mm
- Diàmetre exterior mitjà: + 0,4 mm
REIXA:
La reixeta no ha de tenir picades ni mossegades i el revestiment ha de ser continu al llarg de tota la superfície. La goma no ha d'estar reseca
i no ha de tenir esquerdes ni d'altres defectes superficials.
PASTA:
Ha de ser plàstica, impermeable, resistent a les sals, a les bactèries i a d'altres microorganismes.
Pes específic: 9,2 kN/m3
Humitat: < 0,1%
Punt d'inflamació: > 225°C
Punt de degoteig: + 60°C
Temperatura de servei: -20°C - +50°C
Temperatura d'aplicació: -10°C - +40°C
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BH - MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS D'ENLLUMENAT
BHW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTALꞏLACIONS D'ENLLUMENAT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BHW32000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Part proporcional d'accessoris per a muntar lluminàries, carrils de suport per a llums, projectors o elements de control, regulació o encesa
d'instal·lacions d'il·luminació.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la qualitat, les dimensions, etc. han de ser adequats per a les lluminàries, i no han de fer disminuir les característiques pròpies
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
- Dimensions en cm
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 instal·lar un llum.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________

BJ - MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA
BJ1 -

APARELLS SANITARIS

BJ1Z - ACCESSORIS D'APARELLS SANITARIS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
TAPAJUNTS I MARXAPEU:
Subministrament: Amb les superfícies protegides.
Ha de portar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions per a la seva instal·lació
Emmagatzematge: Apilats, en llocs protegits d'impactes i de la intempèrie en mòduls de dues unitats i un nombre màxim de tres mòduls separats
per taulons de fusta.
TAPATUBS I REIXA:
Subministrament: Amb les superfícies protegides.
Ha de portar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions per a la seva instal·lació
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.
SUPORTS:
Subministrament: Empaquetats de manera que no es produeixin danys.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
SIFÓ I MANIGUET:
Subministrament: En l'albarà de lliurement han de constar-hi les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Característiques de l'element contingut
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
PASTA:
Subministrament: En recipients tancats, on figurin les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Característiques de l'element contingut
Emmagatzematge: En el seu envàs de manera que no s'alterin les seves característiques.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

BJ1ZQ000.

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

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Accessoris d'aparells sanitaris.
S'han considerat els tipus següents:
- Tapajunts superior o inferior central d'urinari de peu de porcellana sanitària o gres, amb acabat superficial d'esmalt ceràmic brillant de
color blanc, unit íntimament al suport
- Marxapeu d'urinari de peu amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al suport
- Tapatubs d'alimentació d'urinari de porcellana sanitària o gres, amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al suport
- Suport regulable format per un cos amb dos forats, un per a facilitar la unió amb la banyera i l'altre per a col·locar-hi un cargol regulador
- Perfil d'acer galvanitzat en calent, en forma d'escaire per a suport d'aparells sanitaris murals
- Sifó no registrable de PVC injectat no plastificat
- Maniguet de PVC injectat no plastificat
- Reixeta inoxidable abatible i coixinet de goma per a abocador
- Pasta formada amb hidrocarburs i matèries antioxidants
- Accessoris per a inodors suspesos
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els
Pàgina: 111

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
SIFÓ I MANIGUET:
UNE 53114-2:1987 Plásticos. Tubos y accesorios inyectados de poli (cloruro de vinilo) no plastificado para unión con adhesivo y/o junta elástica,
utilizados para evacuación de aguas pluviales y residuales. Características y métodos de ensayo.
TAPATUBS, MARXAPEU, TAPAJUNTS, REIXA, SUPORTS, PASTA I ACCESSORI PER A INODORS SUSPESOS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
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BJ - MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA
BJ2 -

Dispositius per a acoplar l'aparell sanitari a la xarxa d'evacuació.
S'han considerat els elements següents:
- Desguàs recte
- Desguàs sifònic
- Desguàs de pipa
- Sifò registrable
- Sifò de botella
- Sifò amb vàlvula de ventilació

AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS

BJ2Z - AIXETES I ACCESSORIS COMPLEMENTARIS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BJ2Z4137,BJ2Z4139,BJ2ZN43K,BJ2ZA131.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Aixetes i accessoris complementaris per a aparells sanitaris, de diferents tipus i de diferents diàmetres d'entrada i de sortida.
S'han considerat els elements següents:
- Aixeta de llautó cromat
- Enllaç mural per a maniguets de llautó cromat
- Maniguet flexible de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica o de coure niquelat
S'han considerat els següents tipus d'aixetes:
- Senzilla
- De pas
- De regulació
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els
materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres
de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE
o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
No ha de tenir picades ni osques. El revestiment ha de ser continu al llarg de tota la superfície.
Les peces interiors han de ser de materials resistents a la corrosió i a les incrustacions calcàries.
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
AIXETA:
El volant ha de permetre un accionament de l'apertura, tancament i regulació de cabal suau i precís.
El comandament d'accionament ha de dur un distintiu blau per a l'aigua freda i un de vermell per a l'aigua calenta.
Cabal mínim d'aigua a 3 bar (UNE 19703): 0,2 l/s
Gruix del cos: >= 2 mm
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador tancat abans i després de la col·locació, a 16 bar (UNE 19703): No s'han de produir fuites
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador obert i la boca tapada abans i després de la col·locació, a 4 bar (UNE 19703): No s'han de produir fuites
Resistència mecànica amb l'obturador tancat amb pressió de 25 bar (UNE 19703): No s'han de produir deformacions permanents
Resistència a torsió de l'òrgan de maniobra (UNE 19703): >= 6 N m
ELEMENTS DE LLAUTÓ:
Exteriorment ha d'estar recobert amb dues capes, una de níquel i una altra de crom.
Gruix de la primera capa de recobriment: >= 5 micres
Gruix de la segona capa de recobriment (cromat): >= 0,25 micres
Resistència a la corrosió del recobriment (UNE 37551): No han d'aparèixer bombolles, exfoliacions, picades o desaparicions de recobriment
Adherència del recobriment (UNE 37551): No s'ha de produir escames ni despreniments

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les superfícies interiors i exteriors han de ser llises, sense ranures, ampolles o qualevol altre defecte superficial que pugui alterar el
funcionament del dispositiu.
Les superficies revestides electrolíticament han de complir els requisits de la norma UNE-EN 248.
Totes les peces han de resistir l'acció de l'aigua residual domèstica en un interval de temperatures entre 20 i 95°C.
Les mides de les peces han de permetre la col·locació correcte a l'aparell sanitari i la connexió a la xarxa d'evacuació.
DESGUÀS O SIFÓ SENSE VÀLVULA DE VENTILACIÓ:
Les dimensions i formes compliran els requeriments de la norma UNE-EN 274-1.
Cabal de desguàs per a plat de dutxa: >= 0,4 l/s
Estanquitat del desgüàs: No ha de tenir fuites
Fuita màxima del desgüàs amb tap o vàlvula: <= 1 l/h
Les anteriors característiques s'han de determinar segons la norma UNE-EN 274-2.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:
Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ PER A DESGUÀS O SIFÓ SENSE VÀLVULA DE VENTILACIÓ:
Les peces o l'envoltori ha de portar de forma indeleble i visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Referència a la norma UNE-EN 274-1
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
DESGUÀS O SIFÓ SENSE VÀLVULA DE VENTILACIÓ:
* UNE-EN 274-1:2002 Accesorios de desagüe para aparatos sanitarios. Parte 1: Requisitos.
____________________________________________________________________________

BJ - MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
BJ3 Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.

DESGUASSOS I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS

BJ33 - DESGUASSOS I ACCESSORIS PER A LAVABOS

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

BJ3317P7,BJ33U010,BJ33A7NG.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

No hi ha normativa de compliment obligatori.

Dispositius per a acoplar l'aparell sanitari a la xarxa d'evacuació.
S'han considerat els elements següents:
- Desguàs recte
- Desguàs sifònic
- Desguàs de pipa
- Sifò registrable
- Sifò de botella
- Sifò amb vàlvula de ventilació

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Cada bossa o caixa ha de portar de forma indeleble i visible les dades següents:
- Instruccions d'instal·lació i muntatge
- Nom del fabricant o marca comercial
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits.
- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es corresponen amb l'especificat al projecte.
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es controlarà aleatòriament sobre cada partida recepcionada.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el material segons criteri de la DF.
____________________________________________________________________________

BJ - MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA
BJ3 -

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les superfícies interiors i exteriors han de ser llises, sense ranures, ampolles o qualevol altre defecte superficial que pugui alterar el
funcionament del dispositiu.
Les superficies revestides electrolíticament han de complir els requisits de la norma UNE-EN 248.
Totes les peces han de resistir l'acció de l'aigua residual domèstica en un interval de temperatures entre 20 i 95°C.
Les mides de les peces han de permetre la col·locació correcte a l'aparell sanitari i la connexió a la xarxa d'evacuació.
DESGUÀS O SIFÓ SENSE VÀLVULA DE VENTILACIÓ:
Les dimensions i formes compliran els requeriments de la norma UNE-EN 274-1.
Cabal de desguàs per a Lavabo i bidet:
- Desguàs: >= 0,6 l/s
- Desguàs amb sifó: >= 0,5 l/s
- Sifó: >= 0,6 l/s
- Sobreeixidor: >= 0,25 l/s
Estanquitat del desgüàs: No ha de tenir fuites
Fuita màxima del desgüàs amb tap o vàlvula: <= 1 l/h
Les anteriors característiques s'han de determinar segons la norma UNE-EN 274-2.
SIFÒ AMB VÀLVULA DE VENTILACIÓ:
Ha d'estar dissenyat i construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 12380.

DESGUASSOS I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

BJ32 - DESGUASSOS I ACCESSORIS PER A DUTXES
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:
Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BJ3227DG.

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ PER A DESGUÀS O SIFÓ SENSE VÀLVULA DE VENTILACIÓ:
Les peces o l'envoltori ha de portar de forma indeleble i visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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- Referència a la norma UNE-EN 274-1

- Número de la norma, es a dir, EN 12380
- Identificació del fabricant
- Diàmetre nominal
- Els dos últims dígits de l'any de fabricació
- 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 marcat sobre el producte ha d'anar acompanyat de la següent informació com a mínim (ja sigui sobre el mateix producte,
l'embalatge, o bé la informació comercial que l'acompanya):
- El nom o la marca d'identificació del fabricant
- Els dos últims dígits de l'any en que es va fer el marcatge
- Referència a la norma EN 12380
- Les indicacions necessàries per a identificar les característiques del producte i el seu ús previst
- La designació segons el sistema de designació de la norma EN 12380
- La capacitat del flux d'aire (l/s)
- L'interval de temperatures
- El rendiment a temperatures per sota de cero graus centígrads

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ PER A SIFÓ AMB VÀLVULA DE VENTILACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE,
segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a ventilació dels sistemes de desguàs per gravetat:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
Cada producte ha d'anar marcat amb la següent informació:
- Número de la norma, es a dir, EN 12380
- Identificació del fabricant
- Diàmetre nominal
- Els dos últims dígits de l'any de fabricació
- 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 marcat sobre el producte ha d'anar acompanyat de la següent informació com a mínim (ja sigui sobre el mateix producte,
l'embalatge, o bé la informació comercial que l'acompanya):
- El nom o la marca d'identificació del fabricant
- Els dos últims dígits de l'any en que es va fer el marcatge
- Referència a la norma EN 12380
- Les indicacions necessàries per a identificar les característiques del producte i el seu ús previst
- La designació segons el sistema de designació de la norma EN 12380
- La capacitat del flux d'aire (l/s)
- L'interval de temperatures
- El rendiment a temperatures per sota de cero graus centígrads

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

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

DESGUÀS O SIFÓ SENSE VÀLVULA DE VENTILACIÓ:
* UNE-EN 274-1:2002 Accesorios de desagüe para aparatos sanitarios. Parte 1: Requisitos.

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

SIFÒ AMB VÀLVULA DE VENTILACIÓ:
UNE-EN 12380:2003 Válvulas equilibradoras de presión para sistemas de desagüe. Requisitos, métodos de ensayo y evaluación de la conformidad.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
____________________________________________________________________________
DESGUÀS O SIFÓ SENSE VÀLVULA DE VENTILACIÓ:
* UNE-EN 274-1:2002 Accesorios de desagüe para aparatos sanitarios. Parte 1: Requisitos.
SIFÒ AMB VÀLVULA DE VENTILACIÓ:
UNE-EN 12380:2003 Válvulas equilibradoras de presión para sistemas de desagüe. Requisitos, métodos de ensayo y evaluación de la conformidad.

BJ - MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA
BJM -

____________________________________________________________________________

Familia JM

BJM1 - COMPTADORS D'AIGUA I ELEMENTS PER A CENTRALITZACIÓ DE LECTURES

BJ - MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA
BJ3 -

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BJM12407.

DESGUASSOS I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
BJ38 - DESGUASSOS I ACCESSORIS PER A AIGÜERES
Comptadors d'aigua, amb unions roscades o embridades, per a connectar a la bateria o al ramal i equips auxiliars per a la centralització de lectures.
S'han considerat els tipus de comptadors següents:
- Comptadors d'aigua freda de funcionament mecànic amb cos de llautó, rellotgeria estanca i transmissor magnètic
- Comptadors d'aigua freda de funcionament electrònic, amb cos de material sintètic, pantalla digital multifunció i sistema de mesura mitjançant
turbina axial i transductor electrònic

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BJ3847F7,BJ38B7DG.

CONDICIONS GENERALS:
Ha de tenir un aspecte uniforme i no ha de tenir defectes superficials, com és ara cops, bonys, ratlles o defectes de l'acabat superficial.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Dispositius per a acoplar l'aparell sanitari a la xarxa d'evacuació.
S'han considerat els elements següents:
- Desguàs recte
- Desguàs sifònic
- Desguàs de pipa
- Sifò registrable
- Sifò de botella
- Sifò amb vàlvula de ventilació
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les superfícies interiors i exteriors han de ser llises, sense ranures, ampolles o qualevol altre defecte superficial que pugui alterar el
funcionament del dispositiu.
Les superficies revestides electrolíticament han de complir els requisits de la norma UNE-EN 248.
Totes les peces han de resistir l'acció de l'aigua residual domèstica en un interval de temperatures entre 20 i 95°C.
Les mides de les peces han de permetre la col·locació correcte a l'aparell sanitari i la connexió a la xarxa d'evacuació.
DESGUÀS O SIFÓ SENSE VÀLVULA DE VENTILACIÓ:
Les dimensions i formes compliran els requeriments de la norma UNE-EN 274-1.
Cabal de desguàs per a aigüera:
- Desguàs: >= 0,7 l/s
- Desguàs amb sifó: >= 0,6 l/s
- Sifó: >= 0,7 l/s
- Sobreeixidor: >= 0,25 l/s
Estanquitat del desgüàs: No ha de tenir fuites
Fuita màxima del desgüàs amb tap o vàlvula: <= 1 l/h
Les anteriors característiques s'han de determinar segons la norma UNE-EN 274-2.

COMPTADORS:
No ha de tenir cap tipus de defecte mecànic que alteri el funcionament o la qualitat de l'aparell, ni fuites, exsudacions, mostres de corrosió
o d'altres defectes superficials.
Ha d'anar equipat amb un sistema eficaç que impedeixi l'entrada d'humitat, tant de l'interior com de l'exterior, dins l'esfera de lectura, i també
per a poder ser comprovat sense desmuntar-lo.
Ha d'anar proveït d'una tapa protectora i una fletxa gravada de forma indeleble que indiqui la direcció del fluid i, opcionalment, una vàlvula
antiretorn a la sortida.
El comptador ha d'estar homologat i precintat.
El comptador ha d'estar fabricat amb materials d'una resistència i durabilitat adequades al ús a que es destina. Els materials no s'han de veure
afectats de manera adversa per les variacions de temperatura de l'aigua, dintre del ventall de temperatures de treball.
Totes les parts del comptador en contacte amb l'aigua que hi circula han de fabricar-se amb materials que són convencionalment coneguts com no-tòxics,
no-contaminants i biològicament inerts.
El comptador d'aigua complert ha d'estar fabricat amb materials resistents a la corrosió interna i externa o que estiguin protegits per un tractament
superficial adequat.
El dispositiu indicador ha de proporcionar una indicació del volum fàcilment llegible, segura i sense ambigüitats visuals.
El volum d'aigua ha d'indicar-se en metres cúbics. El símbol m3 ha d'aparèixer en el totalitzador o immediatament al costat del número indicat.
COMPTADOR VOLUMÈTRIC:
Ha d'estar format per un cos amb un mecanisme interior de pistó o rotatiu i un totalitzador de lectura.
COMPTADOR DE VELOCITAT:
Ha d'estar format per un cos i una tapa.
Ha de tenir un mecanisme interior de turbina amb un tren reductor que transmeti el pas de fluid al totalitzador.
COMPTADOR D'AIGUA ELECTRÒNIC:
Si el totalitzador pot mostrar informació addicional a la del volum d'aigua mesurat, aquesta informació ha de mostrar-se de manera clara i sense
ambigüitat del volum d'aigua mesurat.
S'ha d'incloure un element que permeti controlar l'operació correcte del display.
El comptador ha de disposar d'un indicador de l'estat de la bateria interna.

SIFÒ AMB VÀLVULA DE VENTILACIÓ:
Ha d'estar dissenyat i construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 12380.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:
Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ PER A DESGUÀS O SIFÓ SENSE VÀLVULA DE VENTILACIÓ:
Les peces o l'envoltori ha de portar de forma indeleble i visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Referència a la norma UNE-EN 274-1

COMPTADORS:
Subministrament: Embalat, amb les rosques protegides, dins de caixa protectora.
ELEMENTS DE CENTRALITZACIÓ DE LECTURES:
Subministrament: En caixa protectora.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ PER A SIFÓ AMB VÀLVULA DE VENTILACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE,
segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a ventilació dels sistemes de desguàs per gravetat:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
Cada producte ha d'anar marcat amb la següent informació:
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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
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COMPTADORS:
Orden de 28 de diciembre de 1988 por la que se regulan los contadores de agua fría.

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.

ELEMENTS DE CENTRALITZACIÓ DE LECTURES:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN COMPTADORS:
El comptador ha d'anar marcat de manera visible e indeleble amb la següent informació com a mínim:
- Nom o raó social del fabricant o la seva marca de fàbrica
- La classe metrològica i el cabal nominal expressat en m3/h
- L'any de fabricació i el número de comptador separats inequívocament
- Una o dues sagetes que indiquin el sentit del flux
- El signe d'aprovació del model o, en el seu cas, d'aprovació del model CEE
- La pressió màxima de servei en bar, en el cas de que sigui superior a 10 bar
- La lletra H o V en el cas de que el comptador només pugui treballar en posició horitzontal o vertical respectivament
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ELEMENTS DE CENTRALITZACIÓ DE LECTURES:
El fabricant ha de subministrar la documentació tècnica, instruccions, esquemes i plantilles necessaris per al muntatge, connexió de l'element
i el manteniment.

BP - Familia P
BP1 -

ANTENES TV

BP13 - CAIXES DE DERIVACIÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BP13TD00.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

OPERACIONS DE CONTROL EN COMPTADORS:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control d'identificació dels materials i verificació del seu dimensionat segons projecte.
- Contrastar entre la documentació aportada i els materials emprats.
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.

Caixes de derivació per a conductors coaxials d'antena colꞏlectiva de base metàlꞏlica i envoltant de plàstic.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Caixa de derivació per a derivar connexions per als usuaris, en un punt determinat de la línia.
Ha de tenir una base metàlꞏlica de suport de les connexions d'entrada, derivacions i sortida.
La base metàlꞏlica s'ha d'allotjar en una envoltant amb tapa cargolable, de material plàstic.
Atenuació de pas: <= 2,5 dB
Atenuació de la derivació: <= 12 dB

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN COMPTADORS:
Es comprovarà globalment

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, protegida contra els impactes.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN COMPTADORS:
Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
____________________________________________________________________________

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 401/2003, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento regulador 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.

BK - MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS
BK2 -

ELEMENTS DE MESURA, SEGURETAT, CONTROL I REGULACIÓ
____________________________________________________________________________

BK25 - MANÒMETRES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BR - MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL

BK25A230.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

BR3 -

Manòmetres d'esfera per a roscar.

BR3P - TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar constituït per un mecanisme sensible a la pressió, protegit de l'exterior, amb una esfera graduada i una agulla de lectura.
Ha de ser estanc a la pressió de prova de la instal·lació.
Ha d'estar protegit passivament contra la corrosió.
Material: Acer
Temperatura de servei (T): - 20°C <= T <= 60°C
Tolerància de precisió: ± 0,1 %
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetat i amb la rosca protegida.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Orden de 18 de noviembre de 1974 por la que se aprueba el Reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles Gaseosos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El manòmetre ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Pressió de servei
Ha de dur les instruccions d'instal·lació i muntatge corresponents.
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control de les operacions de transport des de fàbrica fins a obra, supervisió de les tasques de càrrega i descàrrega, i emmagatzematge dels
elements.
- Control d'identificació dels materials i verificació del seu dimensionat segons projecte.
- Control de les característiques dels elements en quan a qualitat de construcció, sensibilitat, resposta i consum d'energia, en el seu cas,
segons especificacions tècniques i referències.
- Informe de recepció, incloent els resultats dels controls efectuats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de realitzar el control dels materials i equips que es rebin a l'obra.
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
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CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATERIALS PER A ACABATS SUPERFICIALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BR3P2250.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Terres, substrats i mulch per al condicionament del sòl.
S'han considerat els tipus següents:
- Terra vegetal
- Terra àcida
- Terra volcànica
- Escorça de pi
- Encoixinament per a hidrosembra
TERRA VEGETAL:
No ha de tenir elements estranys ni llavors de males herbes.
La terra no adobada ha de ser natural, provinent de la capa superficial d'un terreny i amb un alt contingut de matèria orgànica.
La terra adobada ha de ser natural, provinent de la capa superficial d'un terreny i amb incorporació d'adobs orgànics.
Mida dels materials petris: <= 20 mm
Mida dels terrossos:
- Terra vegetal garbellada: <= 16 mm
- Terra vegetal no garbellada: <= 40 mm
Composició granulomètrica:
- Sorra: 50 - 75%
- Llim i argila: < 30%
- Calç: < 10%
- Matèria orgànica (MO): 2% <= MO <= 10%
Composició química:
- Nitrogen: 1/1000
- Fósfor total (P2O5 assimilable): 150 ppm (0,3%)
- Potasi (K2O assimilable): 80 ppm (0,1/1000)
- pH: 6 <= pH <= 7,5
TERRA DE BOSC O TERRA ÀCIDA:
Terra natural provinent de la capa superficial d'un bosc de plantes acidòfiles.
Composició granulomètrica:
- Sorra: 50 - 75%
- Llim i argila: < 30%
- Calç: < 10%
- Matèria orgànica: > 4%
Composició química:
- Nitrogen: 1/1000
- Fósfor total (P2O5 assimilable): 150 ppm (0,3%)
- Potasi (K2O assimilable): 80 ppm (0,1/1000)
- pH: 5 <= pH <= 6,5
TERRA VOLCÀNICA:
Terra natural de terrenys eruptius, provinent d'abocador.
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Granulometria: 4 - 16 mm
Calç: < 10%
Densitat aparent seca: 680 kg/m3
ESCORÇA DE PI:
Escorça de pi triturada i completament fermentada.
Calç: < 10%
pH: 6
Densitat aparent seca: 230 kg/m3
ENCOIXINAMENT HIDROSEMBRES:
Encoixinament de fibra semi-curta compost de cel·lulosa desfibrada, palla de cereal triturada i paper reciclat.
No ha d'afectar a la germinació i posterior desenvolupament de les llavors.
Grandària màxima: 25 mm
Composició:
- Cel·lulosa desfibrada: 40%
- Palla de cereal: 50%
- Paper reciclat: 60%
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MORTERS I PASTES

D070 - MORTERS SENSE ADDITIUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
D070A8B1,D070A4D1,D0701641,D0701461,D0701911,D0701821.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas.

TERRA VEGETAL, DE BOSC, ÀCIDA O ROLDOR DE PI:
Subministrament: En sacs o a granel.
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques.
ENCOIXINAMENT HIDROSEMBRES:
Subministrament: En bales empaquetades.
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques.

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

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tipus de ciment:
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A
- Ciments de ram de paleta MC
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor
Morters per a fàbriques:
- Resistència a compressió: <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada: >= M1
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada: >= M5
- Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2): >= M5
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ

No hi ha normativa de compliment obligatori.

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

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
En els sacs han de figurar les dades següents:
- Identificació del producte
- Nom del fabricant o marca comercial
- Pes net
OPERACIONS DE CONTROL:
- Inspecció visual del material subministrat, comprovant la correcte identificació tal i com s'indica a les especificacions.
- Recepció del certificat de garantia, d'acord a les condicions especificades, i si és el cas, dels documents acreditatius de la disposició de
l'etiqueta ecològica europea.
- Abans de començar l'aportació de terres i substrats per a jardineria, i amb una freqüència de 10.000 m3, es realitzaran els assaigs corresponents
a l'anàlisi estàndard de terra vegetal, amb la determinació de:
- Rang de textures pel mètode granulomètric per sedimentació discontínua.
- Anàlisi del PH (en H2O 1:2,5).
- Anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama.
- Anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia de salinitat).
- Anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut en nutrients (P, K, Mg, Calci, N orgànic i amoniacal) pels mètodes químics
4, 15, 16 (b), 8, segons MOA III
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 materials que no arribin correctament identificats i acompanyats del certificat de garantia corresponent. Els productes a utilitzar
s'ajustaran a les condicions exigides al plec de condicions tècniques.

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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D071 - MORTERS AMB ADDITIUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
D0714821.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas, i eventualment additius.
S'han considerat els següents additius:
- Inclusor d'aire
- Hidròfug
- Colorant
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tipus de ciment:
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A
- Ciments de ram de paleta MC
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor
Morters per a fàbriques:
- Resistència a compressió: <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada: >= M1
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada: >= M5
- Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2): >= M5
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ
Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.
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La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter.
L'additiu s'ha d'afegir seguint les instruccions del fabricant, en quan a proporcions, moment d'incorporació a la barreja i temps de pastat i
utilització.
No s'han de mesclar morters de composició diferent.
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.

¦
¦
D <= 25 mm ¦
D > 25 mm ¦
¦------------¦---------------¦--------------¦
¦
B 400
¦
10 D
¦
12 D
¦
¦
B 500
¦
12 D
¦
14 D
¦
+-------------------------------------------Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades.
En els cèrcols o estreps, s'admeten diàmetres de doblegament inferiors per als diàmetres <= 12 mm, que han de complir:
- No han d'aparèixer principis de fissuració.
- Diàmetre de doblegament: >= 3 D, >= 3 cm
L'acer redreçat no ha de tenir una variació significativa en les seves propietats, s'admeten variacions dins dels límits següents:
- Deformació sota càrrega màxima: <= 2,5%
- Alçària de la corruga:
- Diàmetres <= 20 mm: <= 0,05 mm
- Diàmetres > 20 mm: <= 0,10 mm
En cap cas, desprès de la manipulació, ha d'aparèixer principis de fissuració en els elements.
Toleràncies:
- Llargària en barres tallades o doblegades:
- L <= 6000 mm: - 20 mm, + 50 mm
- L > 6000 mm: - 30 mm, + 50 mm
(on L es la llargària recta de les barres)
- Llargària en estreps o cèrcols:
- Diàmetres <= 25 mm: ± 16 mm
- Diàmetres > 25 mm: - 24 mm, + 20 mm
(on la llargària es la del rectangle que circumscriu l'element)
- Diferència entre llargàries dels costats paral·lels de l'element: <= 10 mm
- Angle de doblegat de ganxos, patilles, ganxos en U i altres barres corbades: ± 5º

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.
____________________________________________________________________________

D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS
D07 -

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

MORTERS I PASTES
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

D07J - PASTES DE GUIX
kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre expressament acceptat per la DF.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions específiques d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments.
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

D07J1100.

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

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

____________________________________________________________________________

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ
Per a l'elaboració i la utilització de la pasta, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.
La pastera ha d'estar neta abans de l'elaboració de la pasta.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum necessari elaborat a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
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ACER FERRALLAT O TREBALLAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
D0B2A100.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de formigó armat, elaborades a l'obra.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No es pot utilitzar cap acer que tingui picadures o un nivell d'oxidació que pugui afectar a les seves condicions d'adherència. La secció afectada
ha de ser <= 1% de la secció inicial.
El tallat de barres o filferros s'ha d'ajustar a l'especificat en la DT del projecte. El procés de tall no ha d'alterar les característiques
geomètriques o mecàniques dels productes utilitzats.
El diàmetre interior del doblegament de les barres ha de complir:
- Ganxos, patilles i ganxos en U:
- Diàmetres < 20 mm: >= 4 D
- Diàmetres >= 20 mm: >= 7 D
El diàmetre mínim de doblegament de les barres ha de ser tal que no produeixi compressions excessives en el formigó en la zona de curvatura ni
trencaments en la barra.
+-------------------------------------------¦ Tipus acer ¦ Barres doblegades o corbades ¦
¦
¦------------------------------¦
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CONJUNTS DE PARTIDES D'EDIFICACIÓ

CONJUNTS DE PARTIDES DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ

1A - TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

43 - FONAMENTS

1A2 -

435 - FONAMENTS DE FORMIGÓ ARMAT

DIVISÒRIES INTERIORS PRACTICABLES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

1A21VPO1,1A21VPAE,1A21VPR3,1A21VPR4,1A21VPF4.

43512H51.

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

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

Fusteria interior col·locada, formada per bastiment, folrat o no, porta d'una fulla batent i tapajunts, amb o sense revestiment de pintura.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig del bastiment
- Col·locació prèvia , aplomat i anivellat
- Fixació directament sobre l'obra de fàbrica a mida que aquesta es va aixecant
- Presentació de la fulla
- Col·locació de la ferramenta
- Fixació definitiva de la fulla
- Neteja i protecció
- Replanteig del tapajunts
- Fixació dels perfils del tapajunts
- Segellat dels forats i junts
- Pintat de les superfícies de fusta, en el seu cas
- Neteja de tots els elements
Per a bastiment de base folrat:
- Preparació del bastiment de base
- Replanteig de les peces que conformen el folre
- Ajust i col·locació definitiva
- Col·locació de massilla als forats dels claus
- Neteja i protecció

Formació i reforç d'elements estructurals de fonamentació i contenció del terreny, amb formigó armat.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Fonament en rasa de formigó armat, amb part proporcional d'encofrat
- Mur de contenció de formigó armat
- Llosa de fonaments de formigó armat
- Llosa de fonaments de formigó armat, amb part proporcional d'encofrat
- Recalçat de fonament corregut fet amb pous alternatius
- Recalçat de fonament aïllat fet en dues fases
- Reforç perimetral de fonament aïllat, amb cèrcol exterior de formigó armat, connectat al fonament existent
- Encep perimetral de fonament aïllat, amb cèrcol exterior de formigó armat, connectat al fonament existent i al micropilotatge de reforç, realitzat
en 4 fases
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació del pla de recolzament
- Col·locació dels separadors
- Muntatge i col·locació de l'armadura
- Subjecció dels elements que formen l'armadura
Reforç o encep perimetral:
- Perforació del fonament existent i fixació al mateix de les armadures de connexió amb resines
- Tractament de la superfície de formigó del fonament existent amb un adhesiu de resines epoxi de dos components, per a crear el pont d'unió
entre el formigó nou i el vell
- Neteja del fons de l'encofrat
- 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
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat
- Humectació de l'encofrat
- Abocada de formigó
- Compactació del formigó mitjançant vibratge
- Reglejat i anivellament de la cara superior
- Cura del formigó
- Retirada dels apuntalaments i dels encofrats i entrada en càrrega segons el pla previst
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar, un cop la peça estructural estigui en condicions de suportar els esforços
Només s'inclou l'excavació o els moviments de terra necessaris per a preparar l'element estructural a la unitat d'obra de reforç perimetral de
fonament aïllat.
CONDICIONS GENERALS:
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements adherits.
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.
La superfície de formigó no ha de tenir defectes significatius (cocons, nius de grava, etc.) que puguin afectar la durabilitat del element.
No s'admeten les rebaves, les discontinuïtats en el formigonament, les superfícies deteriorades, els guerxaments, les esquerdes, les armadures
visibles ni d'altres defectes que perjudiquin el seu comportament a l'obra o el seu aspecte exterior.
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del parament.
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la secció de la barra solapada més gran.
Fissuració màxima en funció de l'exposició ambiental definida a la taula 5.1.1.2 de l'EHE-08:
- Elements formigó armat:
- En classe d'exposició I: <= 0,4 mm
- En classe d'exposició IIa, IIb, H: <= 0,3 mm
- En classe d'exposició IIIa, IIIb, IV, F, Qa: <= 0,2 mm
- En classe d'exposició IIIc, Qb, Qc: <= 0,1 mm
- Elements formigó pretensat:
- En classe d'exposició I: <= 0,2 mm
- En classe d'exposició IIa, IIb, H: <= 0,2 mm
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma EHE-08.
ENCEPS, LLOSES, RASES I POUS:
Toleràncies d'execució:
- Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensió en la direcció considerada, ± 50 mm
- Nivell de la cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm
- Dimensions en planta:
- Fonaments encofrats: + 40 mm; -20mm
- Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada):
- D <= 1 m: + 80 mm; -20mm
- 1 m < D <= 2,5 m: + 120 mm , -20mm
- D > 2,5 m: + 200 mm , -20mm
- Secció transversal (D:dimensió considerada):
- En tots els casos: + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm)
- D <= 30 cm: + 10 mm, - 8 mm
- 30 cm < D <= 100 cm: + 12 mm, - 10 mm
- 100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm
- Planor (EHE-08 art.5.2.e):
- Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m
- Cares laterals (fonaments encofrats)± 16 mm/2 m
MURS DE CONTENCIÓ:
Toleràncies d'execució:
- Distància entre junts: ± 200 mm
- Amplària dels junts: ± 5 mm
- Desviació de la vertical (H alçària del mur):
- H <= 6 m. Extradòs: ± 30 mm, Intradòs: ± 20 mm
- H > 6 m. Extradòs: ± 40 mm, Intradòs: ± 24 mm
- Gruix (e):
- e <= 50 cm: + 16 mm, - 10 mm
- e > 50 cm: + 20 mm, - 16 mm
- Murs formigonats contra el terreny: + 40 mm
- Desviació relativa de les superfícies planes intradòs o extradòs: ± 6 mm/3 m
- Desviació de nivell de l'aresta superior de l'intradòs, en murs vistos: ± 12 mm
- Acabat de la cara superior de l'alçat en murs vistos: ± 12 mm/3 m
RECALÇATS:

CONDICIONS GENERALS:
El conjunt ha d'estar ben aplomat, sense deformacions, al nivell i al pla previstos.
Ha d'estar travat a l'obra i la unió ha de resistir els esforços produïts per l'accionament de la porta.
Tots els forats de la fusteria originats per les proteccions del bastiment durant l'obra, les fixacions del tapajunts, etc., han de quedar segellats.
La porta ha d'obrir i tancar correctament.
Tota la ferramenta ha d'anar fixada al bastidor de cada fulla o bé al reforç.
El tapajunts ha de cobrir de forma contínua el junt entre el bastiment i el parament acabat de la paret.
El tapajunts ha de ser equidistant de les arestes del bastiment sobre el qual està col·locat.
Ha d'estar fixat sòlidament al bastiment en tota la seva llargària.
La unió entre els tapajunts ha de ser a biaix de cartabò, si la DF no fixa una altra condició.
Cada muntant del bastiment ha d'estar cobert per un sol perfil de tapajunts.
Franquícia entre les fulles i el bastiment: <= 0,2 cm
Franquícia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm
Encastament dels muntants en el paviment: >= 5 cm
Toleràncies d'execució:
- Horitzontalitat: ± 1 mm
- Aplomat: ± 2 mm
- Posició de la ferramenta: ± 2 mm
BASTIMENT FOLRAT:
Cada cara dels muntants i dels travessers del bastiment de base ha d'estar coberta amb una sola peça del folre.
El folre dels muntants ha de quedar ben aplomat.
El folre dels travessers ha de quedar horitzontal.
Els tapajunts han de cobrir completament el marc i, com a mínim, cavalcar 1 cm sobre el revestiment de la paret.
El folre ha d'estar encolat i clavat a tot el perímetre del bastiment de base.
ACABAT PINTAT:
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.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
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.
Els components s'han de col·locar de manera es garanteixi la protecció contra els impactes durant tot el procés constructiu i que es mantingui
l'escairat fins que el conjunt quedi ben travat a l'obra.
ACABAT PINTAT:
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
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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El recalçament i els fonaments existents s'han d'ataconar amb morter sense retracció, per a garantir la transmissió correcta de les càrregues.
Toleràncies d'execució:
- Dimensions: ± 100 mm
- Desplom de cares laterals: ± 1%

____________________________________________________________________________

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

44 - ESTRUCTURES

L'ordre d'execució de les feines ha de ser l'indicat en el primer apartat, on s'enumeren les operacions incloses a la unitat d'obra.
Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec de condicions.
Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de fer una operació que oculti el resultat d'aquesta,
s'ha de permetre que la DF verifiqui que es compleix el plec de condicions de l'operació.
Abans de formigonar, s'ha d'humitejar l'encofrat i s'ha de comprovar la situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa
del conjunt.
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió total de l'encofrat, abans de formigonar.
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat
i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat cada element.
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la contrafletxa necessària per a que, desencofrat
i carregat l'element, aquest conservi una lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de la llum.
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors
ha de complir l'especificat en la taula 69.8.2 de l'EHE-08
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades en posició definitiva.
El formigonat de cada element es realitzarà d'acord amb un pla establert prèviament que tindrà en compte les deformacions d'encofrats.
L'abocada del formigó s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1 m, sense que es produeixin disgregacions. S'ha d'evitar la desorganització de
les armadures, de les malles i d'altres elements.
L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element.
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu anivellament.
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la humitat de l'element de formigó mitjançant el
curat adequat i d'acord amb EHE-08.
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element.

44L - FORMACIÓ DE SOSTRES AMB ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
FONAMENT EN LLOSA, RASA, MUR DE CONTENCIÓ:
m3 de volum de fonament o mur de contenció executat, mesurat d'acord amb les especificacions de la DT.
No inclou cap operació de moviment de terres.
RECALÇATS DE FONAMENT CORREGUT:
Unitat de pou per a recalçat executada d'acord amb les especificacions de la DT.
No inclou cap operació de moviment de terres.
RECALÇATS DE FONAMENT AÏLLAT:
Unitat de fonament recalçat completament, executat d'acord amb les especificacions de la DT.
No inclou cap operació de moviment de terres.
REFORÇ PERIMETRAL DE FONAMENT AÏLLAT:
Unitat de reforç executada segons les especificacions de la DT.
La unitat d'obra inclou l'excavació prèvia i el reblert posterior.
ENCEP:
Unitat d'encep executada segons les especificacions de la DT.
No inclou cap operació de moviment de terres.
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).
____________________________________________________________________________

43 - FONAMENTS
43Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A FONAMENTS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
43ZP1AE1.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Travada de fonament nou corregut a fonament existent, amb perforació i injectat continu, introducció d'acer en barres corrugades, reblert posterior
dels orificis amb resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat i pont d'unió entre superfícies de formigó amb resines
epoxi sense dissolvents, de dos components.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació del pla d'unió
- Replanteig de la posició de les armadures de connexió
- Perforació, neteja del forat, col·locació de les armadures i injecció de la resina
- Tractament de la superfície de formigó del fonament existent amb un adhesiu de resines epoxi de dos components, per a crear el pont d'unió
entre el formigó nou i el vell
CONDICIONS GENERALS:
La travada ha de garantir el comportament solidari d'ambdós elements i la transmissió correcta d'esforços.
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.
El morter ha de cobrir completament la superfície del formigó on s'ha d'afegir formigó nou.
El morter ha d'estar adherit a la base, sense deixar bosses.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
En fer les perforacions no s'han de trencar les armadures del fonament antic.
Les perforacions s'han de netejar de pols, amb un raig d'aire a pressió des del fons de la perforació, abans d'introduir l'armadura i la resina.
L'aplicació del pont d'unió s'ha de fer d'acord amb les instruccions del fabricant o subministrador del producte.
S'ha de netejar la superfície d'aplicació, eliminant les restes de pols, terra i material amb adherència deficient.
L'aplicació del pont d'unió s'ha de fer tenint en compte el temps mínim i màxim indicat pel fabricant per fer l'abocada del formigó.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície de fonament antic tractat, i que restarà en contacte amb el fonament nou, d'acord amb les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
44LFV111.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Substitució puntual de biguetes en sostres de biguetes de formigó, per semibiguetes de formigó pretesat amb revoltó prefabricat, armadura de
corrugades i malla electrosoldada d'acer i abocada de formigó.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Apuntalament dels elements que calgui
- Enderroc dels elements d'entrebigat fins deixar neta la bigueta
- Extracció de les biguetes malmeses
- Preparació del perímetre de recolzament de les bigues, neteja i nivellament
- Col·locació d'encofrats i apuntalaments
- Replanteig i col·locació de les biguetes
- Col·locació dels revoltons
- Neteja de les armadures
- Tallat i doblegat de l'armadura
- Neteja del fons de l'encofrat
- Col·locació dels separadors
- Muntatge i col·locació de l'armadura
- Subjecció dels elements que formen l'armadura
- Humectació de l'encofrat
- Abocada de formigó
- Compactació del formigó mitjançant vibratge
- Reglejat i anivellament de la cara superior de sostre
- Cura del formigó
- Retirada dels apuntalaments i dels encofrats i entrada en càrrega segons el pla previst
- Protecció del sostre de qualsevol acció mecànica no prevista en el càlcul
- Recollida de la runa, càrrega sobre camió o contenidor
CONDICIONS GENERALS:
Han d'estar substituïdes totes les biguetes indicades a la DT, amb les modificacions acceptades expressament per la DF.
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.
La superfície de formigó no ha de tenir defectes significatius (cocons, nius de grava, etc.) que puguin afectar la durabilitat del element.
No s'admeten les rebaves, les discontinuïtats en el formigonament, les superfícies deteriorades, els guerxaments, les esquerdes, les armadures
visibles ni d'altres defectes que perjudiquin el seu comportament a l'obra o el seu aspecte exterior.
El muntatge dels elements prefabricats es realitzarà conforme el que indiquen els plànols, detalls d'esquema de muntatge i d'acord amb la fitxa
tècnica.
Durant el muntatge es comprovarà que es compleixen les indicacions del projecte i es tindrà especial cura amb les dimensions dels diferents elements
i l'execució dels recolzaments, enllaços i unions
Les biguetes s'han de substituir en tota la seva llargària.
Les biguetes han de tenir concedida i vigent l'autorització d'us de l'autoritat competent. D'aquesta autorització s'han de facilitar a la DF les
fitxes tècniques corresponents.
Ha d'estar sòlidament unit als elements de suport on s'han d'ancorar les armadures superiors, les inferiors i les de repartiment.
Les biguetes noves s'han de recolzar sobre elements estructurals estables i resistents.
La longitud de recolzament de les biguetes ha de ser, com a mínim, l'especificada en la DT.
El recolzament de les biguetes sobre l'element de suport pot ser directe o indirecte per carregament, per prolongació o per encavalcament.
Les biguetes s'han de recolzar en els elements de suport de manera que això no faci disminuir la secció de la peça.
Si l'element de suport és d'acer laminat, s'han de col·locar els connectors necessaris per a garantir la unió entre aquest i la bigueta.
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la secció de la barra solapada més gran.
El sostre ha de tenir una capa de compressió >= 4 cm de gruix de formigó i amb una armadura de repartiment, que han de complir les especificacions
de les partides d'obra corresponents.
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha
de ser mai inferior a l'especificat a la DT.
Fissuració màxima en funció de l'exposició ambiental definida a la taula 5.1.1.2 de l'EHE-08:
- En classe d'exposició I: <= 0,2 mm
- En classe d'exposició IIa, IIb, H: <= 0,2 mm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig en planta de les biguetes: ± 20 mm
- Nivell: ± 10 mm
- Separació entre els eixos de les biguetes: ± 5 mm
- Planor: ± 5 mm/2 m, ± 15 mm/total
- Desviació dels nervis: ± 5 mm/m
- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma EHE-08.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
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.
Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixen.
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, molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn.
Quan la DF ho consideri necessari es comprovaran les característiques mecàniques i, en particular, el mòdul de fletxa, moments de fissuració i
trencament, i l'esforç tallant de trencament.
Les biguetes han d'estar col·locades a nivell sobre els elements de suport del sostre.
S'han de recolzar pels extrems i en llargàries inferiors a 1,5 m sobre sotaponts.
Les biguetes i els revoltons s'han de col·locar de manera que no rebin cops que els puguin fer malbé.
Un cop anivellats els sotapons, es col·locaran les biguetes amb el intereix indicat en plànols, mitjançant les peces d'entrebigat extremes.
Els revoltons s'han de col·locar a tocar i han de recolzar-se sobre l'ala inferior de la bigueta.
La superfície de contacte entre la bigueta i el formigó abocat a l'obra, ha de ser neta i sense cossos estranys per tal d'assegurar l'adherència.
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors
ha de complir l'especificat en la taula 69.8.2 de l'EHE-08
Els revoltons han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del formigó.
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades en posició definitiva.
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una compactació completa de la massa
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.
S'ha de garantitzar que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de l'armadura.
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L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària del sostre.
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als paraments.
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu anivellament.
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la humitat de l'element de formigó mitjançant el
curat adequat i d'acord amb EHE-08.
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element.

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 s'aboca el formigó 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 més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis
que retardin l'adormiment.
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
m de llargària de bigueta substituïda d'acord amb les especificacions de la DT i amb aquelles modificaciones i singularitats acceptades prèviament
i expressament per la DF.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
____________________________________________________________________________

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.
44 - ESTRUCTURES
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
44M -

ESTINTOLAMENTS
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.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

____________________________________________________________________________

44M1V111,44M1V221,44M1V224,44M1V325.
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 perfils 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 reblir 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:
- Llargària 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 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 fàcil, que s'ha de fer sense cops ni sotragades.
Abans de començar 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, molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
En 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.
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4A - TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
4A1 -

TANCAMENTS EXTERIORS PRACTICABLES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
4A1EVFV3,4A1EVFV4,4A1EVFV5,4A1EVFC2,4A1EVFV2.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Tancaments exteriors amb perfileria d'alumini galvanitzat o lacat, muntats sobre bastiment de base d'acer galvanitzat, amb l'envidrament col·locat
i la persiana i els seus mecanismes, si es el cas.
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:
- Muntatge del bastiment de base a la vegada que es fa la paret de tancament
- Muntatge del bastiment d'alumini i segellat del junt amb l'obra
- Col·locació de les fulles de la finestra, i muntatge dels perfils d'estanqueitat al bastiment i les fulles
- Col·locació de les guies de persiana i el torn de la mateixa, si es el cas
- Col·locació dels vidres i segellat dels mateixos
- Col·locació de la persiana amb els seus mecanismes d'accionament, si es el cas
- Muntatge de les tapetes i remats, i la tapa de persiana, si es el cas
CONDICIONS GENERALS:
La finestra ha de tenir la forma, dimensions, tipus de perfils i tipus d'envidrament indicats a la DT.
Els diferents elements que conformen la unitat d'obra han de quedar en la posició prevista a la DT o en el seu defecte, en la indicada per la
DF.
El conjunt ha de ser estable i resistent.
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.
Les fulles de la finestra o balconera han d'obrir i tancar correctament, sense necessitat de forçar la seva posició.
Si la finestra o balconera té persiana, aquesta ha de fer tot el seu recorregut sense traves, amb totes les lames en posició horitzontal.
Ha de ser possible deixar la persiana fixa en qualsevol punt del seu recorregut.
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
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h, plogui o les temperatures no es trobin dintre dels límits de
5ºC i 40ºC. Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar les parts fetes.
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
m2 de superfície corresponent al buit d'obra, executada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
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que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, 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.

PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ

E2 - ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
E22 -

MOVIMENTS DE TERRES

E222 - EXCAVACIONS DE RASES I POUS

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

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.

E222B836.
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 mecànics o manuals, de forma contínua
o realitzades per dames.
Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans mecànics o amb utilització d'explosius.
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
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 resistència 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 matèria 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 DE RASES EN PRESÈNCIA DE SERVEIS
Quan l'excavació es realitzi amb mitjans mecànics, cal que un operari extern al maquinista supervisi l'acció de la cullera o el martell, alertant
de la presència de serveis.
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
començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs
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* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras
y puentes (PG 3/75).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras
de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera.
Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas complementarias relativas a los capítulos IV,V,VII,IX
y X del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera
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E2 - ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
E22 -

MOVIMENTS DE TERRES

E225 - REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES I GRANULATS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E225177A.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions d'estesa de terres o granulats, i compactació si es el cas, per al reblert de rases, forats d'excavacions o esplanades que han d'augmentar
la seva cota d'acabat, i operacions de correcció de la superfície del fons d'una excavació, prèviament al seu reblert.
S'han considerat els tipus següents:
- Terraplenat i piconatge amb terres adequades d'esplanades
- Terraplenat i piconatge en rases i pous, amb terres adequades
- Reblert de rases amb canonades o instal·lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenint
d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus
- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenint d'una
planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus
- Estesa de graves naturals o provenint de material reciclat de residus d ela construcció, per a drenatges
- Repàs i piconatge d'esplanada
- Repàs i piconatge de caixa de paviment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Terraplenat i piconatge de terres o reblert de rases:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Aportació del material si es tracta de graves, tot-u o granulats reciclats
- Reblert de les rases per tongades del gruix indicat
- Compactació de les terres o sorres
Reblert o estesa amb graves per a drenatges:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig dels nivells
- Aportació del material
- Reblert i estesa per tongades succesives
Repàs i piconatge:
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació)
- Situació dels punts topogràfics
- Execució del repàs
- Compactació de les terres, en el seu cas
TERRAPLENAT I PICONATGE O REBLERT DE RASES:
Conjunt d'operacions d'estesa i compactació de terres adequades o sorres, per a aconseguir una plataforma amb terres superposades, o el reblert
d'una rasa.
El material s'ha d'estendre per tongades successives sensiblement paral·leles a la rasant final.
El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactació prevista d'acord amb els mitjans que s'utilitzin.
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions corresponent.
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).
REBLERT O ESTESA DE GRAVES PER A DRENATGE:
Estesa de graves per tongades de gruix uniforme i sensiblement paral·leles a la rasant final.
Les graves han de ser netes, sense argila, margues ni altres materials estranys.
Les tongades han de quedar compactades adequadament. El grau de compactació ha de ser superior al dels terrenys adjacents al seu mateix nivell.
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la DF d'acord amb el terreny adjacent i el sistema
previst d'evacuació d'aigua. Com a condicions generals ha de complir:
- Mida del granulat: <= 76 mm
- Percentatge que passa pel tamís 0,080 (UNE 7-050): <= 5%
REPÀS I PICONATGE D'ESPLANADA:
La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la DF.
El terra de l'esplanada ha de quedar pla i anivellat.
No han de quedar zones que puguin retenir aigua.
REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT:
La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la DF.
Conjunt d'operacions per a aconseguir l'acabat geomètric de la caixa del paviment.
La caixa ha de quedar plana, amb el fons i les parets repassades i a la rasant prevista.
La superfície compactada no ha de retenir aigua entollada en cap punt.
Toleràncies d'execució:
- Nivell: - 25 mm
- Planor: ± 15 mm/3 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA:
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura ambient sigui inferior a:
- 0°C en reblert o estesa de grava
- 2°C en terraplenat amb terres adequades
S'han de mantenir els pendents i els dispositius de drenatge necessaris per a evitar entollaments.
A les vores amb estructures de contenció la compactació s'ha de fer amb piconadora manual (picadora de granota).
No s'ha de treballar simultàniament en capes superposades.
Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que l'última no s'hagi eixugat.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
ESTESA DE GRAVES PER A DRENATGES:
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials estranys.
No s'han de barrejar diferents tipus de materials.
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie.
REPÀS I PICONATGE:
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.
Els llocs que, per alguna raó (pendents, obres de fàbrica properes, etc.), no es puguin compactar amb l'equip habitual, s'han d'acabar amb els
mitjans adequats per a aconseguir la densitat de compactació especificada.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de
la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.
REPÀS:
m2 de superfície 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 estructural
de cimientos DB-SE-C.
____________________________________________________________________________

E4 - ESTRUCTURES
E4Z -

ELEMENTS ESPECIALS PER A ESTRUCTURES

E4ZZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A ESTRUCTURES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E4ZZU001.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i components inorgànics per produir un morter fluid, sense retracció, sense exudació i d'alta resistència.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig de la situació de les bases d'anivellament
- Abocada del morter
- Regularització de la superfície
CONDICIONS GENERALS:
Resistència a flexió amb una consistència fluida:
- 1 dia: >= 6 N/mm2
- 3 dies: >= 8 N/mm2
- 7 dies: >= 9 N/mm2
- 28 dies: >= 10 N/mm2
Resistència a compressió amb una consistència fluida:
- 1 dia: >= 20 N/mm2
- 3 dies: >= 45 N/mm2
- 7 dies: >= 62 N/mm2
- 28 dies: >= 90 N/mm2
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.
Un cop col·locat no s'han de produir exudacions en la seva massa.
La base de l'element per anivellar ha d'estar encofrada per evitar la pèrdua de pasta.
La superfície acabada ha de quedar ben anivellada i no ha de tenir irregularitats.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La temperatura superficial de l'element on s'ha d'abocar el morter ha d'estar entre 5°C i 40°C.
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter.
La preparació del producte s'ha de fer seguint les instruccions del fabricant, en quan a proporcions, moment d'incorporació a la barreja i temps
de pastat i utilització.
No s'han de mesclar morters de composició diferent.
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.
No hi ha d'haver elements contaminants dins de la zona de treball que puguin perjudicar les propietats del morter.
Un cop abocat el morter la superfície s'ha d'anivellar i regularitzar.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E812A013,E8121412.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Enguixats aplicats en paraments interiors.
S'han considerat els tipus següents:
- Enguixat a bona vista, acabat lliscat o no
- Enguixat reglejat, acabat lliscat o no
- Formació d'aresta o de racó
- Execució de reglada de sòcol
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Enguixat a bona vista:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Aplicació del revestiment
- Acabat de la superfície
- Repassos i neteja final
Enguixat reglejat:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Execució de les mestres
- Aplicació del revestiment
- Acabat de la superfície
- Repassos i neteja final
Formació d'aresta o de racó:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Execució de l'aresta o del racó
- Acabat de la superfície
Execució de la reglada de sòcol:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Execució dels tocs
- Aplicació del guix
- Acabat de la superfície
CONDICIONS GENERALS:
Ha de quedar ben adherit al suport.
S'han de respectar els junts estructurals.
A l'enguixat, un cop sec (amb humitat inferior a l'1% o al cap de quatre setmanes d'haver-ho fet), no hi ha d'haver pols, fissures, forats o d'altres
defectes.
La superfície de l'enguixat ha de quedar plana i, en els paraments verticals o corbats, aplomada.
L'aresta ha de ser recta, en angle, ben aplomada, i ha d'estar al mateix pla que els paraments.
El racó en angle recte, ha de ser ortogonal i l'aresta determinada recta o corba segons els paraments.
El racó en mitja canya ha de ser una superfície cilíndrica que uneixi de forma harmònica els dos paraments.
Gruix de l'enguixat: 1,2 cm
Duresa mitjana (amb duròmetre Shore C):
- Enguixat a bona vista: >= 50
- Enguixat reglejat o reglada: >= 55
Especificacions per a l'enguixat reglejat i la reglada de sòcol:
- Distància entre les mestres o tocs: <= 120 cm
Toleràncies d'execució:
- Gruix de l'enguixat: ± 2 mm
- Toleràncies en funció del tipus de parament on s'aplica:
+-----------------------------------------------------------------------+
¦
¦
¦
Tipus enguixat
¦
¦Parament
¦
¦-----------------------------------------¦
¦
¦
¦
A bona vista
¦
reglejat
¦
¦-------------¦---------------¦--------------------¦--------------------¦
¦Vertical
¦Planor
¦
± 1mm / 0,2m
¦
¦
¦
¦
¦
± 10mm / 2m
¦
± 5mm / 2m
¦
¦
¦---------------¦--------------------¦--------------------¦
¦
¦Aplomat /planta¦
± 10mm
¦
5mm
¦
¦-------------¦---------------¦--------------------¦--------------------¦
¦Corbat
¦Curvatura
¦± 5mm /plantilla 1m ¦± 3mm /plantilla 1m ¦
¦
¦prevista
¦
¦
¦
¦-------------¦---------------¦--------------------¦--------------------¦
¦Horitzontal ¦Planor
¦
± 1mm / 0,2m
¦
¦
¦
¦
¦
± 10mm / 2m
¦
± 5mm / 2m
¦
¦
¦---------------¦--------------------¦--------------------¦
¦
¦Nivell previst ¦
± 10mm
¦
± 5mm
¦
¦-------------¦---------------¦--------------------¦--------------------¦
¦Inclinat
¦Planor
¦
± 1mm / 0,2m
¦
¦
¦
¦
¦
± 10mm / 2m
¦
± 5mm / 2m
¦
¦
¦---------------¦--------------------¦--------------------¦
¦
¦Inclinació
¦
± 10mm
¦
± 5mm
¦
¦
¦prevista
¦
¦
¦
+-----------------------------------------------------------------------+
En el cas de formació d'aresta o de racó, les toleràncies d'execució han de ser les mateixes exigides als paraments que els formen.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

E8 - REVESTIMENTS

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

E81 -

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
dm3 de volum realment executats.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________

ARREBOSSATS I ENGUIXATS

ENGUIXAT:

E812 - ENGUIXATS
Pàgina: 131
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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 <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m2: 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 és ara bastiments que s'hagin embrutat.
FORMACIÓ D'ARESTA, DE RACÓ O REGLADA DE SÒCOL:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
En la reglada de sòcol, amb deducció de la llargària corresponent a les obertures de les quals formin part, d'acord amb els criteris següents:
- Llargàries <= 1 m: No es dedueixen
- Llargàries > 1 m: Es dedueix el 100%
Aquesta unitat no s'ha d'amidar quan formi part d'un parament reglejat.

____________________________________________________________________________

E9 - PAVIMENTS
E9P -

PAVIMENTS SINTÈTICS I DE LINÒLEUM

E9P2 - PAVIMENTS DE PVC HOMOGENI
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

E9P2V192.

No hi ha normativa de compliment obligatori.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
Formació de paviment sintètic en làmines o llosetes.
S'han considerat els tipus següents:
- Paviment format amb làmines o llosetes de PVC homogeni col·locades amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular
o en fred amb PVC líquid.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Paviments de PVC i linòleum:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de l'adhesiu
- Col·locació de les làmines o les llosetes
- Execució dels junts
- Segellat dels junts
- Protecció del paviment acabat

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció de la superfície sobre la que es realitzarà l'enguixat
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Execució de les mestres, en el cas que sigui reglejat
- Aplicació del revestiment
- Acabat de la superfície
- Formació d'arestes i reglades de sòcol
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Repassos i neteja final
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:
La correcció dels defectes observats ha d'anar a càrrec del contractista.

CONDICIONS GENERALS:
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 làmines o les llosetes.
Les làmines o les llosetes han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana i llisa de textura uniforme.
La distància entre el paviment i els paraments ha de ser de 2 a 5 mm i ha de quedar coberta amb el sòcol.
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 5 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m; Celles: <= 2 mm
- Horitzontalitat: ± 4 mm/2 m

____________________________________________________________________________

E8 - REVESTIMENTS
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PAVIMENTS DE PVC I LINÒLEUM:
Els junts han d'estar soldats en calent per mitjà d'un cordó de soldadura de clorur de polivinil de diàmetre 4 mm o en fred pel procediment de
soldadura líquida.

REVESTIMENTS DECORATIUS

E867 - REVESTIMENTS SINTÈTICS

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E867V0FT.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Revestiments verticals de paraments interiors realitzats amb planxes o làmines de diferents materials, col·locats a l'obra.
S'han considerat els materials següents:
- Làmines viníliques col·locades amb adhesiu.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície de suport
- Col·locació de l'adhesiu
- Col·locació de les làmines
- Neteja dels junts
CONDICIONS GENERALS:
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces trencades, deformades ni amb defectes superficials apreciables (ratlles, bonys, etc.).
S'han de respectar els junts propis del suport.
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.
No hi ha d'haver bosses ni ressalts entre les peces.
La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes.
Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana i llisa.
Les peces s'han de col·locar a tocar.
Toleràncies d'execució:
- Planor: ± 2 mm/2 m
- Horitzontalitat: ± 2 mm/2 m
- Paral·lelisme entre els eixos dels junts: ± 1 mm/m
- Horitzontalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m
- Verticalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m
- Coincidència dibuixos entre dues tires adjacents (làmines viníliques): ± 3 mm/3 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El revestiment s'ha de col·locar quan el local estigui acabat i envidrat.
El suport ha de ser sec i net, i ha de complir les condicions de planor i aplomat que s'exigeixin al parament acabat.
El suport ha de tenir un grau d'humitat <= 2,5%.
L'adhesiu s'ha d'estendre i s'ha d'aplicar seguint les instruccions del fabricant.
Un cop acabada la col·locació, s'ha d'aplicar l'acabat final de superfície, en el seu cas.
La superfície del suport ha de tenir una temperatura >= 10º C.
La preparació de la superfície de suport s'ha de fer seguint les instruccions del fabricant.
Ha de tenir un color uniforme.
Els buits de claus i cargols s'han de tapar i segellar.
S'han d'eliminar totes les taques de bolígrag, mina o guix per evitar problemes de transparència.
El revestiment ha de ser de la mateixa sèrie de producció i s'ha d'aplicar en l'ordre de numeració successiva. En cas d'utilitzar més d'un rotlle
s'han de numerar de forma successiva per evitar diferències de tonalitat entre els diferents rotlles.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

CONDICIONS GENERALS:
La col·locació s'ha de realitzar a temperatura ambient, entre 15°C i 20°C.
En el moment de la col·locació la temperatura mínima de la solera ha de ser de 10º C.
La humitat relativa durant la instal·lació ha d'estar entre el 50 i el 60 %
El paviment 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 paviment acabat.
S'han de respectar els junts propis del suport.
El suport ha de tenir un grau d'humitat <= 2,5% i una duresa Brinell superficial mesurada amb bola de 10 mm de diàmetre >= 30 N/mm2 (UNE_EN_ISO
6506/1).
Les làmines o les llosetes s'han de mantenir 24 h a la temperatura ambient del local per pavimentar.
Per a la col·locació de làmines, les tires han de cavalcar 20 mm. En primer lloc s'ha d'haver tallat la vora inferior amb regla, i després s'ha
de tallar i enganxar la superior.
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació.
PAVIMENTS DE PVC I LINÒLEUM:
L'adhesiu s'ha d'aplicar amb espàtula de dents fines, amb un consum mínim de 250 g/m2. El seu ús ha de respondre a les instruccions del fabricant.
En el cas de soldadura en calent, les làmines o llosetes s'han de col·locar deixant un espai d'1 mm entre elles.
En el cas de soldadura en fred, les làmines o llosetes s'han de col·locar a tocar.
Un cop col·locat el paviment i en el cas de soldadura en calent, s'ha de fer l'acanalat dels junts amb una fondària de 2/3 del gruix de la làmina
o lloseta i s'ha de procedir a fer la soldadura.
Un cop feta la soldadura, s'ha de tallar el cordó que sobri de tal manera que la part superior quedi enrasada amb les làmines o llosetes.
En el cas de soldadura en fred, un cop fet el segellat dels junts s'ha de retirar l'excés d'adhesiu mentre el producte encara estigui fresc.
L'execució de la soldadura no s'ha de fer mentre l'adhesiu no estigui completament sec.
PAVIMENT DE LLOSETES DE PVC I LINÒLEUM:
Per a la col·locació correcta de les llosetes s'han de traçar uns eixos a partir del centre del local i se n'ha de fer el replanteig.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris
següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de material diferents d'aquells que normalment
conformen la unitat.
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:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament.
- Col·locació de l'adhesiu
- Col·locació de les làmines o les llosetes
- Execució dels junts
- Segellat dels junts (en cas de goma)
- Neteja i protecció del paviment acabat
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Pàgina: 133
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No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del Contractista.

En la fusta de pi:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Preparació de les peces del sòcol
- Col·locació del sòcol amb tacs d'expansió i cargols
CONDICIONS GENERALS:
En el sòcol col·locat no hi ha d'haver peces esquerdades, estellades, amb cops ni d'altres defectes superficials.
No hi ha d'haver ressalts entre les peces ni pèls o rebaves a les unions.
La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes.
Les peces han d'estar recolzades al paviment i fixades mecànicament al suport, formant una superfície plana i llisa.
S'han de respectar els junts estructurals.
Les peces s'han de col·locar a tocar.
Els acords de peces en angle s'han de fer a biaix de cartabò.
En els sócols de fusta de pi, el cap del vis ha de quedar ocult, el forat i els junts entre les peces han d'estar massillats.
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 5 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m
- Celles: <= 1 mm
- Horitzontalitat: ± 2 mm/2 m
- Separació entre el sòcol i el revestiment del parament: <= 2 mm

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d'acabat.
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.
____________________________________________________________________________

E9 - PAVIMENTS

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

E9U -

CONDICIONS GENERALS:
El sòcol s'ha de col·locar quan el paviment i el revestiment estiguin acabats i el local estigui envidrat.
El suport ha de complir les condicions de planor que s'exigeixin al sòcol acabat. Ha de ser net.
El suport ha de tenir un grau d'humitat <= 2,5%.
FUSTA DE PI:
Els empalmaments entre les peces, la cara i el cantell superior del sòcol s'han de fregar amb paper de vidre i s'han de preparar per a rebre la
pintura d'acabat superficial.

SÒCOLS

E9U6 - SÒCOLS DE MATERIALS SINTÈTICS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E9U6P01W.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
m de llargària 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%
FUSTA DE PI:
No s'inclou en aquest criteri el pintat del sòcol.

Sòcol format amb peces col·locades amb morter adhesiu o adhesiu especial.
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 o adhesiu especial
- Col·locació de la beurada
- Neteja del sòcol acabat

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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 una textura i color uniformes.
Les peces han d'estar recolzades en el paviment, ben adherides al suport i han de formar una superfície plana i llisa.
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

No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________

E9 - PAVIMENTS
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SÒCOLS

E9UZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A SÒCOLS
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.
Sobre paraments enguixats i per tal de garantir una bona adherència, s'ha d'utilitzar un material adhesiu especial per a guix.
La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h.
Cal eliminar les restes de beurada i netejar la superfície.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E9UZ5MD0.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Formació de mitja canya amb morter de ciment elaborat a l'obra.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Execució de la mitja canya
- Curat del morter
CONDICIONS GENERALS:
En l'element acabat no hi ha d'haver pols, fissures, forats o d'altres defectes.
Ha de ser continu i ha de cobrir tota la llargària del racó.
Ha de quedar ben adherit al suport.
S'han de respectar els junts estructurals.

No hi ha normativa de compliment obligatori.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària 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%

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C. Si, un cop executat el treball, es donen aquestes condicions,
s'ha de revisar la feina feta i s'han de refer les parts afectades.
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.
Durant l'adormiment s'ha d'humitejar la superfície.
S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el morter durant l'adormiment.

____________________________________________________________________________

E9 - PAVIMENTS

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

E9U -

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

SÒCOLS

E9U7 - SÒCOLS DE FUSTA

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
____________________________________________________________________________

E9U7V110.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Sòcol de fusta col·locat amb tacs d'expansió i cargols.
S'han considerat els tipus de fusta següents:
- Roure envernissat
- Castanyer envernissat
- Pi per a pintar
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En la fusta de roure o de castanyer:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del sòcol amb tacs d'expansió i cargols

EA - TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
EAM -

TANCAMENTS PRACTICABLES DE VIDRE

EAM2 - TANCAMENTS DE VIDRE D'OBERTURA AUTOMÀTICA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
Pàgina: 135
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EAM2V120.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Tancament de vidre d'apertura automàtica, amb vidre laminar, perfils d'alumini, radars detectors de presència, cèl·lula fotoelèctrica de seguretat
i quadre de comandament, col·locat i connexionat.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Col·locació de les fixacions mecàniques dels vidres fixos
- Segellat dels vidres fixos
- Col·locació i ancoratge de l'estructura autoportant
- Muntatge de la porta
- Muntatge dels mecanismes d'accionament i connexionat elèctric
- Equilibrat de la porta
- Neteja del conjunt
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Les fulles han de quedar al nivell i al pla previstos.
Els mecanismes de lliscament han de garantir un accionament suau i silenciós.
Les guies han de quedar fixades als paraments per mitjà d'ancoratges galvanitzats.
No ha d'existir contacte directe entre vidre i vidre, vidre i metall, ni entre vidre i formigó.
La ferramenta de penjar i de seguretat, ha de tenir les dimensions i característiques adequades a la superfície i pes de les fulles.
Els accessoris i automatismes d'obertura i tancament han d'estar situats a la posició indicada a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la
DF.
Ha de tenir fetes les connexions elèctriques, d'acord amb l'esquema de la DT o les instruccions del fabricant.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les connexions dels equips
han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.
Els equips que necessitin operacions periòdiques de manteniment han de situar-se en emplaçaments que permetin la plena accessibilitat de totes
les seves parts.
Cavalcament de les fulles amb les llunes laterals: 22 mm
Franquícia de les fulles:
- Franquícia superior: 3 mm
- Franquícia inferior: 7 mm
- Franquícia entre les fulles: 2 mm
Toleràncies d'execució:
- Aplomat: ± 2 mm
- Franquícia porta-obertura: ± 2 mm
- Alineació de la ferramenta de penjar i guia: ± 2 mm

Abans de començar les feines de muntatge es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
Cal inspeccionar, netejar i preparar la zona de treball i les zones que quedaran inaccessibles després de la instal·lació, segons les indicacions
de la DT o la DF.
La zona on s'instal·la l'element ha de complir amb les especificacions del seu plec de condicions o la indicada per la DF o que les possibles
actuacions posteriors o pendents a realitzar en la zona on s'instal·la l'element han de ser compatibles amb els materials a instal·lar.
Abans de procedir al muntatge dels elements, cal localitzar, senyalitzar i, en cas necessari, protegir els serveis i elements per evitar malmetre'ls
durant el muntatge, execució de fixacions als paraments o altres tasques a realitzar.
La manipulació i emmagatzematge dels elements s'ha de realitzar d'acord amb les indicacions de l'embalatge i del fabricant i amb els mitjans auxiliars
adequats al pes i volum de l'element.
El muntatge dels elements s'ha de fer seguint les instruccions DT del fabricant o de la DT del projecte.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT i/o indicades pel fabricant i que resulti més efectiu en funció de la situació, volum i pes
dels elements a instal·lar.
Tots els elements s'han d'inspeccionar, abans de la seva col·locació, per comprovar que compleixen amb les especificacions de la DT del projecte
i no tenen desperfectes.
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes sobre els elements ni variar les condicions del element subministrat.
Un cop finalitzat el muntatge cal realitzar les comprovacions per comprovar el seu correcte funcionament.
Un cop instal·lat l'element, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc. i disposició
d'aquests per a la correcta gestió de residus.
Els elements instal·lats, en cas necessari, s'han de protegir per evitar malmetre'ls durant el muntatge d'altres elements o d'acord amb la DT
del fabricant o de la DT del projecte.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
El preu ha d'incloure el replanteig, col·locació de guies rodament i mòduls, i totes les operacions necessàries pel seu correcte acabament.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________

EC - ENVIDRAMENTS
EC1 -

VIDRES PLANS

EC1K - MIRALLS
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.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
Un cop col·locat s'ha de comprovar que el seu funcionament es correcte en les quatre posicions del quadre de comandament.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Col·locació de mirall.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Adherit sobre tauler de fusta
- Amb fixacions mecàniques al parament
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Adherit sobre tauler de fusta:
- Neteja i preparació del suport
- Aplicació de l'adhesiu i col·locació del mirall
- Neteja final
Col·locació amb fixacions mecàniques:
- Neteja del suport
- Replanteig dels punts de fixació
- Col·locació del mirall
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar col·locat de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per contraccions, dilatacions o deformacions del suport.
El suport ha de quedar pla i ha d'estar ben aplomat.
Ha de quedar ben fixat al suport.
Un cop col·locat no hi ha d'haver ratllades, escantonaments o d'altres defectes superficials a la cara vista ni a la posterior.
Distància entre els miralls: >= 1 mm
ADHERIT SOBRE TAULER DE FUSTA:
No s'han d'utilitzar adhesius que continguin àcids lliures que puguin alterar la pintura de protecció del mirall.
FIXAT MECÀNICAMENT SOBRE EL PARAMENT:
Els elements de subjecció han de portar una làmina elàstica per tal d'impedir el contacte directe amb el mirall.
Distància dels forats de subjecció al perímetre: >= 5 cm

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
La partida inclou la col·locació de les fixacions mecàniques de les targes fixes.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 17 de junio de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación NTE-PPV/1975. Particiones: Puertas de Vidrio
____________________________________________________________________________

EA - TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
EAU -

DIVISÒRIES MÒBILS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EAU1VA20.

EC1K1501.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Envà mòbil format per mòduls, amb tots els mecanismes de fixació i carrils, amb bastidor metàl·lic, generalment de perfils especials d'acer o
d'alumini, cobert amb planxes d'aglomerat de fusta, plàstic, vidre o d'altres, amb propietats acústiques i que serveix per dividir provisionalment
locals.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Col.locació de guies, elements de suport i rodaments
- Col·locació dels mòduls
- Comprovacions de funcionament
- Acabament i neteja
CONDICIONS GENERALS:
Els plànols de muntatge han d'estar aprovats per la DF abans del inici dels treballs.
El material i tipus d'acabat han d'estar aprovats per la DF abans de la seva col·locació.
Les característiques han de ser les especificades en la DT.
Els equips i materials han d'estar subministrats a obra amb els manuals de muntatge, utilització i manteniment, marcatges, etiquetes i declaracions
de conformitat que li siguin aplicables, segons la normativa vigent de marcatge CE o altres normatives d'aplicació.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
L'envà mòbil ha d'obrir i tancar correctament.
El conjunt ha de quedar pla i aplomat.
La superfície d'acabat dels panells ha de ser plana i uniforme, sense defectes en el seu revestiment.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 20 mm
- Horitzontalitat: ± 1 mm
- Aplomat: ± 3 mm
- Pla respecte al previst : ± 1 mm
- Posició de la ferramenta: ± 2 mm

En ambients humits la col·locació s'ha de realitzar de manera que no es puguin produir condensacions sobre la cara posterior, facilitant la circulació
de l'aire.
La posada a l'obra no ha d'alterar les característiques de l'element.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície 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 6 cm
Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________

EE - INSTALꞏLACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
EE2 -

CALDERES

EE22 - CALDERES DE GAS DE CONDENSACIÓ

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EE228N5AL81Y.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Calderes, grups tèrmics i unitats tèrmiques de fosa o de planxa d'acer col·locades.
S'han considerat els tipus següents:
- Per a calefacció
- Per a calefacció i aigua calenta sanitària instantània
- Per a calefacció i aigua calenta sanitària per acumulació
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Sobre bancada
- Murals
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació de la caldera
- Connexió als diferents serveis i energies
- Prova de servei
Quan es connecti a les diferents energies, han d'incorporar-se prop de la caldera, si aquesta no els porta ja, els elements següents, (no inclosos
a la partida d'obra):
- Vàlvula d'interrupció de l'entrada de gas
- Dispositiu per a buidar-la d'aigua.
CONDICIONS GENERALS:
Un cop situada en el seu emplaçament han de quedar connectades les diferents energies, de manera que els tubs respectius no produeixin esforços
a la connexió de la caldera.
El broc de sortida d'aigua de la vàlvula de seguretat ha d'abocar a un desguàs de manera que se'n vegi fàcilment el vessament. El tub d'evacuació
de gasos cremats s'ha de connectar a la corresponent sortida de la caldera, sempre pel damunt del dispositiu antiretorn de fums. Al voltant de
la caldera cal deixar uns espais lliures, per facilitar els futurs treballs de manteniment i neteja.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Les connexions roscades han de complir la norma ISO 228-1.
L'aparell ha de funcionar sota qualsevol condició de càrrega sense produir vibracions o sorolls inacceptables.
Si es fan servir brides, aquestes han de complir les especificacions de la norma ISO 7005 i el fabricant ha de subministrar les corresponents
contrabrides.
Distància al paviment del dispositiu antiretorn de fums: >= 180 cm
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
- Aplomat: ± 3 mm
CALDERES MURALS:
Un cop fixada sòlidament a la paret la placa de muntatge i connectades les diferents energies, s'ha de situar la caldera al seu lloc i s'ha de
connectar als corresponents enllaços de la placa.
CALDERES MURALS PER A CALEFACCIÓ I AIGUA CALENTA SANITÀRIA PER ACUMULACIÓ:
L'acumulador s'ha de fixar sòlidament a la paret i s'ha de connectar al circuit de calefacció provinent de la caldera, a l'entrada d'aigua freda
i a la sortida d'aigua calenta sanitària. El termòstat s'ha de connectar a la placa de connexions elèctriques de la caldera.
CALDERES DE POTENCIA SUPERIOR A 70 kW:
Les calderes de potència superior a 70 kW han d'estar situades en un local destinat a acollir exclusivament elements d'instal·lacions.
No tindran la consideració de sala de màquines els equips autònoms de qualsevol potència preparats per a instal·lar a l'exterior, que en tot cas
han de satisfer els requisits mínims de seguretat per a les persones i els edificis on es trobin emplaçats i en els que es facilitaran les operacions
de manteniment i conducció.
El disseny de la sala de màquines ha de satisfer uns requisits mínims de seguretat per a les persones i per als edificis on es trobi localitzada,
i en tot cas s'han de facilitar les operacions de manteniment i conducció. La localització, característiques i dimensions de la sala de calderes,
així com els materials dels elements que es trobin al seu interior, es faran d'acord amb les especificacions de la norma UNE 60-601.
Es tindrà especial cura en el cumpliment de la reglamentació vigent sobre condicions de protecció contra incendis als edificis.
Els aspectes relatius a la ventilació, nivell d'il·luminació, seguretat elèctrica, separació entre màquines, aportació d'aire per a la combustió
i extracció de fums, protecció contra la humitat exterior i sistema de desguàs han d'estar d'acord amb les especificacions de la norma UNE 60-601.
Sobre la derivació pròpia de cada caldera, es col·locarà abans, i independentment de les vàlvules de control i de seguretat dels equips, una clau
de tancament manual de fàcil accés.
S'ha de col·locar el més a prop possible de la sala de calderes, una clau de tall general de subministrament de gas a la mateixa, situada a l'exterior
de la sala, de fàcil accés i localització.
Si això no fos possible, aleshores es pot col·locar la vàlvula de tall general a l'interior de la sala de calderes, el més propera possible de
l'entrada de gas a la sala.

- Control dels elements següents:
- Caldera
- Comprovació de l'accessibilitat, emplaçament dels equips per al manteniment i reparació
- Comprovació de les condicions generals que han de complir les calderes
- Comprovació dels aparells de control i mesura: Termòmetres, hidròmetres, piròstats, etc.
- Control funcionament equips de control i mesura.
- Verificació presència d'elements de seguretat, requerits segons tipus de caldera
- Control funcionament de tots els elements de seguretat
- Verificació taratge de vàlvules de seguretat.
- Cremador
- Comprovació de les condicions generals que han de complir els cremadors.
- Registre del Ministeri d'Indústria
- Verificar el control autonòmic del cremador
- Identificació
- Comprovació dels elements de seguretat, presència i funcionament en cremadors de combustible líquid:
- Control de flama
- Dispositius de pre-escombratge quan no hi hagi flama permanent
- Tall combustible per tall de llum
- Comprovació dels elements de seguretat, presència i funcionament en cremadors de combustibles gasosos
- Comprovació dels elements de seguretat, presència i funcionament en cremadors de combustible
- Control de flama
- Dispositiu d'escombrada prèvia quan no hi hagi flama permanent
- Pressòstat de mínima del gas
- Tall de combustible per falta d'aire i tall de llum
- Verificar el no accionament automàtic quan es talla el combustible per motius de seguretat.
- Verificar la regulació del cremador segons la taula 2.4.1.1 del RITE.
- Local d'ubicació de les calderes:
- S'han de comprovar les condicions del local establertes segons RITE.
- Accessos: S'han de verificar segons Codi Tècnic Edificació DB-SI.
- S'ha de verificar la presència d'un desguàs, d'il·luminació suficient i protecció contra incendis segons Codi Tècnic Edificació .
- S'ha de verificar la presència de cartells indicadors
- S'ha de verificar la instal·lació. Interruptor de tall subministrament elèctric general de la sala des de l'exterior
- S'ha de verificar la ventilació de la sala de calderes
- A instal·lacions amb combustible gasós s'ha de verificar el que s'exposa en la norma UNE 60.601 i UNE 60.670 per instal·lacions de calderes
de gas per a calefacció i/o aigua calenta sanitària de potència superior a 70 kW.
- Especialment característiques de la sala i instal·lació de gas a la sala de calderes.
- Un cop finalitzada la instal·lació s'han de realitzar les proves específiques previstes al RITE.
- Certificat de garantia de fabricant, d'acord amb la llei vigent de defensa de consumidors i usuaris.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de controlar tots els equips de calderes, cremadors i la sala on estan ubicats, especialment en instal·lacions subjectes a una posterior
legalització.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Certificat de posta en marxa de fabricant
- Manteniment de la instal·lació segons RITE
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i detecció d'anomalies s'ha de procedir a la reparació o a la substitució total o parcial dels equips.
____________________________________________________________________________

EE - INSTALꞏLACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
EE5 -

CONDUCTES RECTANGULARS

EE51 - CONDUCTES RECTANGULARS DE LLANA MINERAL
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
EE51KQ10KDFI.
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 tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades al projecte.
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents subministraments.
Les connexions enroscades o embridades s'han de segellar amb cinta o junt d'estanquitat, respectivament.
Abans d'efectuar les unions, es repassaran i netejaran els extrems dels tubs per eliminar les rebabes que hi puguin haver.
Les connexions dels equips i aparells a les canonades es farà de manera que entre el tub i l'equip no es transmeti cap esforç.
No es retiraran les proteccions de les boques de connexió fins que no es procedeixi a la seva unió.
Les connexions han de ser fàcilment desmuntables per tal de facilitar l'accés a l'equip en cas de reparació o substitució.
Els accessoris de l'equip com ara vàlvules, instruments de mesura i control, maniguets antivibratoris, filtres, etc. han d'instal·lar-se abans
de la part desmuntable de connexió, cap a la xarxa de distribució.
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, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus
instrucciones técnicas complementarias ICG01 a 11.
CALDERES DE POTENCIA SUPERIOR A 70 kW:
UNE 60601:2006 Salas de máquinas y equipos autónomos de generación de calor o frío o para cogeneración, que utilizan combustibles gaseosos.
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 dels equips a l'obra.
- Comprovació de la correcta execució del muntatge; que els equips i materials instal·lats es corresponen amb els especificats al projecte i
els contractats amb l'empresa instal·ladora.
Pàgina: 139

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conducte per a transport d'aire en instal·lacions de climatització de planxa d'acer galvanitzat, fibra mineral o poliisocianurat, muntat.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Conductes de fibra mineral o poliisocianurat encastats en cel ras
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Conductes de fibra mineral o poliisocianurat:
- Col·locació dels suports dels conductes
- Col·locació dels conductes units per junts reforçats amb grapes
- Segellat de les unions
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de conductes, 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 sistema de suport, amb el mètode de subjecció disposat pel fabricant. El conducte col·locat ha de resistir els
esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire i a les vibracions que es puguin produir durant el funcionament.
Les parts del conducte que s'hagin de manipular, han de ser accessibles.
Tots els components que conformen el conducte han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, es faran servir els accessoris subministrats
pel mateix fabricant, o bé els expressament aprovats per aquest.
No s'han de transmetre esforços entre els conductes o accessoris i el sistema de suport.
El sistema de suport no ha de debilitar l'estructura de l'edifici i la relació entre la càrrega que grava sobre l'element d'ancoratge i la càrrega
que determina l'arrencament del mateix no ha de ser mai inferior a 1:4.
Si els conductes estan penjats del sostre, el tirant vertical ha de tenir una desviació <= 10° respecte a la vertical. Els suports s'han de col·locar
a prop de les unions entre els trams.
Els conductes per al transport d'aire no poden allotjar conduccions d'altres instal·lacions mecàniques o elèctriques, ni ser travessats per aquestes.
El conjunt acabat ha de ser estanc a la pressió de treball.
CONDUCTES DE FIBRA MINERAL O POLIISOCIANURAT:
Han d'estar fetes totes les unions i tots els junts han d'estar segellats.
Les unions han d'estar comprimides i a tocar.
En els conductes de fibra mineral, l'execució de plecs i unions per conducte, colzes, reduccions, etc., s'han de fer segons l'UNE-EN 13403. També
han de complir aquesta norma els reforços i la separació de suports d'acord amb la pressió de treball i la rigidesa del plafó.
El segellat ha de ser continu al llarg de les unions longitudinals i transversals. La cinta ha de cavalcar >= 25 mm sobre cada peça que s'ha d'unir.
El recobriment ha de quedar a la superfície exterior del conducte.
Pàgina: 140

Centre per a gent gran a Vilobí d'Onyar

Centre per a gent gran a Vilobí d'Onyar

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

EEK2 - REIXETES D'IMPULSIÓ O RETORN D'UNA FILERA D'ALETES ORIENTABLES HORITZONTALS

CONDICIONS GENERALS:
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.
El muntatge i les unions del conducte s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques del producte corresponen a les especificades al projecte.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
Els conductes s'han d'inspeccionar i netejar abans de la seva col·locació. Es tindrà cura de no embrutar els conductes durant les operacions de
muntatge.
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.
CONDUCTES DE FIBRA MINERAL O POLIISOCIANURAT:
La superfície per segellar ha de ser neta i seca i ha d'estar a una temperatura >= 10°C.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície instal·lada segons les especificacions de la DT, amidada entre els eixos dels elements o dels punts a connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EEK2TD10,EEK2TD11.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Reixetes d'impulsió o retorn d'alumini.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Fixades al bastiment
- Recolzades sobre el bastidor
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Reixetes fixades al bastiment:
- Col·locació del bastiment de muntatge
- Fixació de la reixeta al bastiment
Reixetes recolzades sobre bastiment:
- Col·locació de la reixeta a pressió en el seu allotjament

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.
UNE-EN 12236:2003 Ventilación de edificios. Soportes y apoyos de la red de conductos. Requisitos de resistencia.
CONDUCTES DE FIBRA MINERAL O POLIISOCIANURAT:
UNE-EN 13403:2003 Ventilación de edificios. Conductos no metálicos. Red de conductos de planchas de material aislante.

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 plana sobre l'allotjament.
La reixeta fixada al bastiment, ha de quedar sòlidament unida al bastiment de muntatge per mitjà del marc collat amb visos o a pressió.
La reixeta recolzada sobre el bastiment, ha de quedar situada en el seu allotjament i exercir una certa pressió. Ha de ser manipulable manualment.
Les toleràncies de posició han de ser les fixades a la partida d'obra del conducte.
Si la unitat terminal de retorn no incorpora cap dispositiu de recollida de brutícia, la seva part inferior ha de quedar a una distancia mínima
de 10 cm del terra.
Si la unitat terminal d'impulsió permet l'entrada d'un cos estrany de grandària superior o igual a 10 mm, aleshores aquesta ha d'anar col·locada
a una distancia mínima de 2 m del terra, mesurada respecte a la seva part inferior.

____________________________________________________________________________

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

EE - INSTALꞏLACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.
La reixeta s'ha d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.

EE6 -

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

AÏLLAMENT DE CONDUCTES I XEMENEIES

EE61 - AÏLLAMENT TÈRMIC DE CONDUCTES

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.

EE618690.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

____________________________________________________________________________

Aïllament tèrmic per a conductes.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Muntat interiorment
- Muntat exteriorment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja de superfícies a recobrir
- Fixació de l'aïllament als conductes

EE - INSTALꞏLACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
EEM -

CONDICIONS GENERALS:
La zona per recobrir ha de ser la reflectida en la DT o la indicada per la DF.
En cap cas l'aïllament ha d'interferir amb parts mòbils dels components aïllats.

VENTILADORS I CAIXES DE VENTILACIÓ

EEM9 - VENTILADORS EN LÍNIA

AÏLLAMENT MUNTAT INTERIORMENT:
L'aïllament s'ha d'aplicar a l'interior del conducte, adherit a les parets per la cara que no té recobriment, per mitjà d'adhesiu.
Els junts entre les diverses peces de l'aïllament han de quedar lleugerament comprimits i s'han de segellar amb adhesiu.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

AÏLLAMENT MUNTAT EXTERIORMENT:
L'aïllament s'ha d'aplicar a l'exterior del conducte, en contacte amb les parets per la cara sense recobriment.
Els junts entre les diverses peces de l'aïllament han de quedar lleugerament comprimits i s'han de segellar amb cinta autoadhesiva UNE 100-106.
Els suports del conducte han de quedar a l'exterior de l'aïllament per a evitar el pont tèrmic. L'aïllament per utilitzar a la zona de contacte
amb el suport ha de ser de tipus dur.
Cal fer un assentament continuat i segur sobre la superfície que s'ha d'aïllar tot procurant, però, mantenir-ne el gruix sense cap pressió que
el faci disminuir.

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

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de col·locar l'aïllament, s'ha de netejar la superfície del conducte de brosses, òxids, etc., i s'ha d'aplicar una pintura antioxidant si
no té cap protecció.
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

EEM9TD02.

Ventiladors en línia per a conductes circulars o rectangulars fixats i connectats al conducte.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i fixació del ventilador als elements de suport.
- Connexió a la xarxa elèctrica
- 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.
S'ha de comprovar, que el sentit de gir és el que li correspon, així com el sentit de circulació de l'aire resultant.
S'ha de connectar a la xarxa d'alimentació elèctrica i comprovar que la tensió disponible sigui adient.
S'ha de fixar mitjançant visos al suport, utilitzant els forats existents a la carcassa de l'aparell.
S'ha de suportar amb independència dels conductes, que no han d'exercir cap mena d'esforç. Les conexions han de ser flexibles per evitar la propagació
d'ones sonores.
Ha d'estar col·locat de manera que les comportes de registre siguin accessibles i practicables per al seu manteniment.
En el cas de ventiladors amb el cos extraïble, s'ha de col·locar de manera que es pugui realitzar l'extracció del cos fàcilment per a les tasques
de manteniment.

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.
* UNE 100171:1989 IN Climatización. Aislamiento térmico. Materiales y colocación.
* UNE 100171:1992 ERRATUM Climatización. Aislamiento térmico. Materiales y colocación.
* UNE 100172:1989 Climatización. Revestimiento termoacústico interior de conductos.

S'ha de comprovar que el sentit de gir del ventilador es el que li correspongui, així com el sentit de circulació de l'aire resultant.
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.
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 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
EE - INSTALꞏLACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
EEK -

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:

REIXETES, DIFUSORS, COMPORTES, SILENCIADORS I ACCESSORIS
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-

afectat.

Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.
Control del procés del muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació.
Verificació que les vibracions no es transmeten al conducte.
Verificació que els elements de subjecció tenen la mateixa resistència que l'exigida al ventilador.
Control específic dels ventiladors:
- Control de la situació dels ventiladors
- Verificació de la no existència de sorolls anormals
- Actuació elements de control (si n'hi ha)
- Certificat de garantia de fabricant, d'acord amb la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de garanties a la venda de béns de consum.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Control específic dels ventiladors:
- Comprovació del funcionament del motor, consum (A) sentit de gir, velocitat (m/s), cabal (m3 /s), soroll (dBA)
- Manteniment de la instal·lació.
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de comprovar totes les unitats de ventilació.
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.

EE - INSTALꞏLACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
EEU -

MATERIALS AUXILIARS PER A INSTALꞏLACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA

EEU1 - PURGADORS AUTOMÀTICS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EEU11113.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Purgadors de llautó de posició vertical amb connexió per rosca instal·lats.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació del tub que ha de rebre el purgador amb mini, estopa o pasta i cintes
- Roscat del purgador al tub
- Prova de servei

____________________________________________________________________________

EE - INSTALꞏLACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
EEN -

____________________________________________________________________________

CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar situat a la posició reflectida a la DT, tant pel que fa a la situació espacial, com a la posició dins de l'esquema.
S'ha d'instal·lar el circuit d'anada, 1,5 m per sobre de l'última derivació.
Ha de ser estanc a la pressió i temperatura de treball.
Ha d'estar proveit d'un recipient de desguàs connectat a la xarxa de sanejament.
Si el tub al que es connecta és d'acer, el junt d'estanquitat s'ha de fer amb mini i estopa, pastes o cinta.
Si el tub al que es connecta és de coure, es disposarà una peça especial de llautó roscada al purgador i soldada per capilaritat al tub de coure.
El seu eix principal ha de ser vertical.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm
- Nivell: ± 10 mm
- Verticalitat: ± 2 mm/10 cm

FILTRES D'AIRE I PORTAFILTRES

EEN1 - FILTRES D'AIRE DE PLAFÓ PLA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EEN11813.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Filtres d'aire fixats al bastiment de muntatge.
S'han considerat els tipus següents:
- Poliamida amb bastiment metàl·lic o de cartró
- Poliuretà amb bastiment metàl·lic o de cartró
- Fibres sintètiques de polièster
- Malles metàl·liques amb bastiment de cartró
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Fixació del bastiment al conducte
- Col·locació del filtre en el seu allotjament

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
El filtre s'ha d'instal·lar en un marc individual que formi part del conducte d'aire o de l'aparell corresponent, i amb un junt hermètic fet per
mitjà d'una tanca fàcil de maniobrar.
S'ha d'orientar respecte al sentit de circulació de l'aire, de manera que l'aire net surti per la cara de la tela metàl·lica.
No hi han d'haber fuites entre el filtre d'aire i el conducte de ventilació.
La pols retinguda, o les fibres de l'element filtrant, no han de suposar cap risc per a les persones o els aparells exposats a l'aire filtrat.
El filtre ha de ser accessible per al seu manteniment. Pel costat de l'entrada d'aire, ha de tenir un espai totalment lliure d'obstacles, de 60
cm d'amplària, en tota la cara frontal.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades al projecte.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).
* Orden de 16 de mayo de 1975 por la que se aprueba la norma tecnológica de la edificación NTE-ICR/1975, «Instalaciones de climatización: Radiación».
* Orden de 26 de septiembre de 1973 por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-IFC/1973, «Instalaciones de fontanería: Agua caliente».
____________________________________________________________________________

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 filtre s'ha d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades al projecte.

EF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
EFA -

TUBS DE PVC

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

EFA19442.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.
UNE-EN 779:2003 Filtros de aire utilizados en ventilación general para eliminación de partículas. Determinación de las prestaciones de los filtros.
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 dels equips a l'obra.
- Control del procés del muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació.
- Verificació que les vibracions no es transmeten al conducte.
- Verificació que els elements de subjecció tenen la mateixa resistència que l'exigida al ventilador.
- Control específic dels ventiladors:
- Control de la situació dels ventiladors
- Verificació de la no existència de sorolls anormals
- Actuació elements de control (si n'hi ha)
- Certificat de garantia de fabricant, d'acord amb la llei vigent de defensa de consumidors i usuaris.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Control específic dels ventiladors:
- Comprovació del funcionament del motor, consum (A) sentit de gir, velocitat (m/s), cabal (m3 /s), soroll (dBA)
- Manteniment de la instal·lació.
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de comprovar totes les unitats de ventilació.
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
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Canalitzacions amb tub de poli (clorur de vinil) no plastificat PVC o C-PVC, per a transport i distribució de fluids a pressió i col·locació
d'accessoris en canalitzacions per a soterrar, col·locats superficialment o al fons de la rasa.
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents:
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.)
- Sense especificació del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar trams lineals, equilibrats i amb predomini d'accessoris
indistintament al llarg del seu recorregut (instal·lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.)
S'han considerat els tipus d'unió següents:
- Unió encolada
- Unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat
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.
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer per mitjà d'accessoris del material del tub, emmotllats per injecció i
normalitzats. Les unions s'han de fer encolades amb adhesiu normalitzat, o bé, amb junt elàstic; segons correspongui al tipus d'unió definit per
a la instal·lació.
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.
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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.
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Si l'abraçadora del suport és metàl·lica, entre ella
i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica.
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.
Distància entre suports:
- Tubs PVC:
+---------------------------------------+
¦ Diàmetre ¦Distància entre suports (m)¦
¦
¦---------------------------¦
¦ nominal ¦
trams
¦
trams
¦
¦
(mm)
¦ verticals ¦ horitzontals ¦
¦-----------¦------------¦--------------¦
¦ 16 - 20 ¦
1,1
¦
0,7
¦
¦ 25 - 75 ¦
1,3
¦
0,8
¦
¦ 90 - 110 ¦
2
¦
0,8
¦
¦ 125 - 200 ¦
2
¦
1
¦
¦ 250 - 500 ¦
2,5
¦
1,2
¦
+---------------------------------------+
- Tubs C-PVC:
+---------------------------------+
¦
DN
¦ Distància suports (m) ¦
¦
¦ tram vert. ¦ tram hor. ¦
¦---------------------------------¦
¦ 16-20 ¦
1,0
¦
0,5
¦
¦ 25-75 ¦
1,3
¦
0,6
¦
¦ 90-110¦
1,7
¦
0,8
¦
¦ 125-200¦
1,9
¦
0,9
¦
+---------------------------------+
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa.
La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel seu damunt hi ha d'haver un reblert de terra ben
piconada per tongades de 20 cm. Les primeres capes que envolten el tub cal piconar-les amb cura.
Gruix del llit de sorra: >= 10 cm
Gruix del reblert: (sense trànsit rodat): >= 50 cm
Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm
El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les contraccions i dilatacions degudes a canvis de temperatura.
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts singulars (corbes, reduccions, etc.), han d'estar
ancorades a daus massissos de formigó.
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar per un pla superior a les de sanejament
i han d'anar separades tangencialment 100 cm.
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat en el seu plec de condicions.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les
parets.
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.
En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant autoritzat pel fabricant del tub, abans de fer
la connexió.
En les unions encolades l'adhesiu s'ha d'aplicar amb pinzell als dos extrems per a unir.
L'extrem recte del tub ha de tenir l'aresta exterior aixamfranada.
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves.
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.
No és permès conformar els tubs a l'obra, s'han d'utilitzar els accessoris adequats.
Un cop acabada la instal·lació, s'ha de netejar interiorment fent-hi passar aigua perquè arrossegui les brosses i els gasos destil·lats produïts
pel lubricant, l'adhesiu i el netejador que s'hagi utilitzat atenent al tipus d'unió. No s'ha de fer servir en aquesta operació cap tipus de dissolvent.
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 freàtic de la rasa corresponen als especificats
en la DT. En cas contrari cal avisar la DF.
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.
Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer d'aquesta manera, cal fixar-la provisionalment per evitar
el lliscament dels tubs.
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment.
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que puguin impedir el seu assentament o
funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.).
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant desguassos a l'excavació.
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir
les especificacions tècniques del reblert de la rasa.
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de pressió interior i d'estanquitat segons
la normativa vigent.
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar de forma que els junts de les canonades i dels accessoris
siguin accessibles per a la seva reparació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
TUBS:
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, 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.
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- Control visual de l'execució de la instal·lació, comprovant:
- Suportació
- Verticalitat i pendents a trams horitzontals d'evacuació
- Diàmetres
- Utilització dels accessoris adequats a empalmaments i entroncaments
- Distància a altres elements i conduccions.
- Resistència al foc del material.
- Sectorització
- Elements, sifons i pericons.
- Existència de proteccions a trams baixos susceptibles de cops
- Realització de proves d'estanquitat i evacuació a instal·lacions de sanejament i evacuació d'aigües pluvials segons document HS-5 del Codi
Tècnic de l'edificació.
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 controls i dels assaigs realitzats i de quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar 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 discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el que determini la DF.
____________________________________________________________________________

EF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
EFB -

TUBS DE POLIETILÈ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EFB46831,EFB48A31.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Canalitzacions amb tub de polietilè per a transport i distribució de fluids a pressió i la col·locació d'accessoris en canalitzacions soterrades
amb unions soldades, col·locats superficialment o al fons de la rasa.
Canalitzacions amb tub de polietilè reticulat o multicapa per a instal·lacions de transport i distribució de fluids, connectats a pressió i col·locats
superficialment.
S'han considerat els tipus de material següents:
- Polietilè extruït de densitat alta per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de servei fins a 40°C
- Polietilè extruït de densitat baixa per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de servei fins a 40°C
- Polietilè extruït de densitat mitjana per al transport de combustibles gasosos a temperatures fins a 40°C
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents:
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en llocs fàcilment accessibles (muntants, instal·lacions
d'hidrants, etc.).
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.)
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes, instal·lació de bombeig, etc.)
- Sense especificació del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar trams lineals, equilibrats i amb predomini d'accessoris
indistintament al llarg del seu recorregut (instal·lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.)
S'han considerat els tipus d'unió següents:
- Soldada (per a tubs de polietilè de densitat alta i mitjana)
- Connectada a pressió (per a tubs de polietilè de densitat alta i baixa)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)
- Replanteig de la conducció
- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva
- Execució de totes les unions necessàries
- Neteja de la canonada
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.
No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació d'accessoris. La variació del grau de dificultat
en els diferents trams de la xarxa no permet fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva col·locació es considera una unitat d'obra diferent.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions apreciables en el règim
hidràulic de la canonada.
Ha d'estar feta la prova de pressió.
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels accessoris normalitzats. Les unions s'han de fer
amb accessoris que pressionin la cara exterior del tub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus d'unió definit per a la canalització.
La canonada per a gas (densitat mitjana), no ha d'estar pròxima a conductes que transportin fluids a alta temperatura. S'ha de garantir que la
canonada no superi una temperatura de 40°C.
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de
sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori.
El tub de polietilè extruÏt es pot corbar en fred amb els següents radis de curvatura:
+---------------------------------------------------------+
¦
¦
Polietilè
¦
Polietilè
¦
¦
¦ densitat alta ¦ densitat baixa i mitjana ¦
¦-------------¦---------------¦---------------------------¦
¦
A 0°C
¦ <= 50 x Dn
¦
<= 40 x Dn
¦
¦
A 20°C
¦ <= 20 x Dn
¦
<= 15 x Dn
¦
+---------------------------------------------------------+
Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determinar-se per interpolació lineal.
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL:
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les
horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre.
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub.
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Si l'abraçadora del suport és metàl·lica, entre ella
i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica.
Les canonades per a gas amb tub de densitat mitjana col·locades superficialment, s'han d'instal·lar dins d'una beina d'acer.
Donat l'elevat coeficient de dilatació lineal, cal que els punts singulars (suports, canvis de direcció, ramals, trams llargs, etc.), permetin
al tub efectuar els moviments axials de dilatació.
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.
Distància entre suports:
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- Tub polietilè densitat alta:
- Trams verticals: DN x 20 mm
- Trams horitzontals: DN x 15 mm
- Tub polietilè densitat baixa:
+-------------------------------------+
¦ DN ¦
Trams
¦
Trams
¦
¦ (mm) ¦
verticals ¦ horitzontals ¦
¦
¦
(mm)
¦
(mm)
¦
¦------¦--------------¦---------------¦
¦ 16 ¦
310
¦
240
¦
¦ 20 ¦
390
¦
300
¦
¦ 25 ¦
490
¦
375
¦
¦ 32 ¦
630
¦
480
¦
¦ 40 ¦
730
¦
570
¦
¦ 50 ¦
820
¦
630
¦
¦ 63 ¦
910
¦
700
¦
+-------------------------------------+
- Tubs polietilè reticulat o multicapa:
+---------------------------------------+
¦ DN
¦ Distància entre suports (m) ¦
¦
¦-------------------------------¦
¦
¦tram vertical ¦tram horitzontal¦
¦-------¦--------------¦----------------¦
¦ 16-20 ¦
1,0
¦
0,5
¦
¦ 25-75 ¦
1,3
¦
0,6
¦
¦ 90-110¦
1,7
¦
0,8
¦
¦125-200¦
1,9
¦
0,9
¦
+---------------------------------------+

- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el traçat previst.
- Control visual de l'execució de la instal·lació, comprovant:
- Suportació
- Verticalitat i pendents a trams horitzontals segons destí de la instal·lació
- Utilització dels accessoris adequats a empalmaments i entroncaments
- Distància a altres elements i conduccions.
- Realització de proves d'estanquitat i resistència mecànica
- Realització de proves d'estanquitat i evacuació a instal·lacions de sanejament.
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 controls i dels assaigs realitzats i de quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar 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 discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el que determini la DF.
____________________________________________________________________________

EF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel seu damunt hi ha d'haver un reblert de terra ben
piconada per tongades de 20 cm. Les primeres capes que envolten el tub cal piconar-les amb cura.
Gruix del llit de sorra:
- Polietilè extruït: >= 5 cm
- Polietilè reticulat: >= 10 cm
Gruix del reblert: (sense trànsit rodat):
- Polietilè extruït: >= 60 cm
- Polietilè reticulat: >= 50 cm
Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm
El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les contraccions i dilatacions degudes a canvis de temperatura.
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts singulars (corbes, reduccions, etc.), han d'estar
ancorades a daus massissos de formigó.
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar per un pla superior a les de sanejament
i han d'anar separades tangencialment 100 cm.
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat en el seu plec de condicions.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les
parets.
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.
L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar verticalment sobre el terreny.
En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant autoritzat pel fabricant del tub, abans de fer
la connexió.
En les unions encolades l'adhesiu s'ha d'aplicar amb pinzell als dos extrems per a unir.
L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar.
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves.
Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior.
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.
S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l'alineació dels tubs i l'aplicació de la pressió adequada per a fer la unió.
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per arrossegar les brosses.
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic després de rentar-la.
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte.
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats
en la DT. En cas contrari cal avisar la DF.
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.
Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer d'aquesta manera, cal fixar-la provisionalment per evitar
el lliscament dels tubs.
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment.
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que puguin impedir el seu assentament o
funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.).
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant desguassos a l'excavació.
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir
les especificacions tècniques del reblert de la rasa.
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de pressió interior i d'estanquitat segons
la normativa vigent.
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar de forma que els junts de les canonades i dels accessoris
siguin accessibles per a la seva reparació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
TUBS:
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, 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

EFC -

TUBS DE POLIPROPILÈ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EFC14B22,EFC15B22,EFC17B22,EFC16B22,EFC17A22.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conduccions amb tub de polipropilè a pressió per a instal·lacions de transport i distribució de fluids, amb les unions soldades, col·locats
superficialment o al fons de la rasa.
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents:
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions d'aigua, gas, calefacció, 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.
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 unions entre tubs s'han de fer per soldadura amb material d'aportació.
Els canvis de direcció, els ramals, les brides i les reduccions s'han de fer per mitjà dels accessoris adequats de polipropilè. Les unions s'han
de fer per acoblament i soldadura amb material d'aportació.
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.
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Si l'abraçadora del suport és metàl·lica, entre ella
i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica.
En cas de fluids molt calents, el suport ha de permetre una certa llibertat axial al tub per tal de compensar les dilatacions.
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.
Distància entre suports:
+---------------------------------------------------+
¦ DN
¦
Distància entre suports (mm)
¦
¦ (mm) ¦-------------------------------------------¦
¦
¦ en trams verticals ¦ en trams horitzontals¦
¦-------¦--------------------¦----------------------¦
¦ 16
¦
710
¦
550
¦
¦ 20
¦
780
¦
600
¦
¦ 25
¦
840
¦
650
¦
¦ 32
¦
940
¦
750
¦
¦ 40
¦
1100
¦
850
¦
¦ 50
¦
1230
¦
950
¦
¦ 63
¦
1230
¦
950
¦
¦ 75
¦
1360
¦
1050
¦
¦ 90
¦
1490
¦
1150
¦
¦ 110
¦
1620
¦
1250
¦
¦ 125
¦
1670
¦
1350
¦
¦ 140
¦
1800
¦
1500
¦
¦ 160
¦
1800
¦
1500
¦
¦ 200
¦
1800
¦
1500
¦
¦ 250
¦
2000
¦
1800
¦
¦ 315
¦
2000
¦
1800
¦
¦ 400
¦
2000
¦
1800
¦
+---------------------------------------------------+
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel seu damunt hi ha d'haver un reblert de terra ben
piconada per tongades de 20 cm. Les primeres capes que envolten el tub cal piconar-les amb cura.
Gruix del llit de sorra: >= 15 cm
Reblert (sense trànsit rodat): >= 60 cm
Reblert (amb trànsit rodat): >= 100 cm
El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les contraccions i dilatacions degudes a canvis de temperatura.
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts singulars (corbes, reduccions, etc.), han d'estar

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:
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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.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les
parets.
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves.
Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior.
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per arrossegar les brosses.
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic després de rentar-la.
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte.
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats
en la DT. En cas contrari cal avisar la DF.
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment.
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que puguin impedir el seu assentament o
funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.).
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant desguassos a l'excavació.
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.

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels aïllaments a l'obra.
- Control visual de l'execució de la instal·lació, comprovant:
- Correcta col·locació dels aïllaments utilitzant els accessoris adequats de fixació o enganxament de forma que no quedin càmeres d'aire entre
aïllament i tub.
- Inexistència de trams de la instal·lació sense aïllar que hagin d'anar aïllats
- Conductivitat tèrmica de referència
- Variacions del traçat de la instal·lació i comprovació de les pèrdues tèrmiques globals per al conjunt de conduccions per no superar el 4 %
de la potècia màxima que transporta segons justificació de projecte i RITE.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de
procedir a canviar tot el material afectat.
____________________________________________________________________________

EG - INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES
EG1 -

CAIXES I ARMARIS

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
EG14 - CAIXES PER A QUADRES DE DISTRIBUCIÓ
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 per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, 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

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EG144TD5.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Caixes de plàstic o metàl·liques, amb grau de protecció normal, estanca, antihumitat o antideflagrant, encastades o muntades superficialment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i anivellament

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

EF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS

CONDICIONS GENERALS:
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.
La posició ha de ser la fixada a la DT.
Si la caixa és metàl·lica, ha de quedar connectada a la connexió a terra.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
- Aplomat: ± 2%

EFQ -

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

____________________________________________________________________________

AÏLLAMENTS TÈRMICS PER A TUBS

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
EFQ3387L,EFQ3389L,EFQ338CL,EFQ338BL.
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Col·locació d'aïllament tèrmic de conduccions.
S'han considerat els materials següents:
- Tubs rígids de llana de vidre aglomerada amb resines termoestables oberts per una generatriu
- Tubs amb escumes elastomèriques
- Tubs rígids de poliestirè expandit formats per dues peces amb els dos extrems longitudinals encadellats
- Tub flexible de polietilè expandit i obert per una generatriu
- Tubs rígids de llana de roca aglomerada amb resines fenòliques, oberts per una generatriu
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge següents:
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada un llocs fàcilment accessibles (muntants, 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 sobre trams rectes (sala de calderes, escalfadors, etc.)

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

EG - INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES
EG1 -

CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
S'ha de col·locar en contacte continuat amb tota la superfície del tub, sense cap compressió que en redueixi el gruix.
L'aïllament ha d'estar col·locat de manera que no interfereixi amb els òrgans de comandament de les vàlvules i d'altres accessoris de la instal·lació.
En aïllaments amb escumes elastomèriques, en la unió, les camises veïnes s'han d'enganxar entre elles i han de quedar a pressió.
En aïllaments amb poliestirè expandit, les peces s'uneixen entre sí pels extrems longitudinals encadellats. La unió per testa amb les peces veïnes
s'ha de realitzar a tocar.
En aïllaments amb polietilè expandit, s'han d'enganxar entre ells els llavis del tall longitudinal, així com la unió de camises veïnes, que han
de quedar a compressió.
La temperatura de la superfície exterior, en funcionament, ha de ser <= 15°C per sobre de la temperatura ambient.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de col·locar la camisa, s'ha de netejar la superfície del tub de brosses, d'òxids o d'altres elements i s'hi ha d'aplicar una pintura antioxidant
si no té cap protecció.
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.

CAIXES I ARMARIS

EG16 - CAIXES DE DERIVACIÓ RECTANGULARS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EG161512,EG161722.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Caixes de plàstic o metàl·liques, amb grau de protecció normal, estanca, antihumitat o antideflagrant, encastades o muntades superficialment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i anivellament
CONDICIONS GENERALS:
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.
La posició ha de ser la fixada a la DT.
Si la caixa és metàl·lica, ha de quedar connectada a la connexió a terra.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
- Aplomat: ± 2%

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
____________________________________________________________________________

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.
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.
El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm.
Penetració del conductor dins les caixes: >= 10 cm
Toleràncies d'instal·lació:
- Penetració del conductor dins les caixes: ± 10 mm

EG - INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES
EG2 -

- Cables rígids de designació H07V-R, amb aïllament de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21031
- Cables flexibles de designació ES07Z1-K (AS), amb aïllament de barreja de poliolefines, UNE 211002
- Cables flexibles de designació H07Z1-K (AS), amb aïllament de barreja de poliolefines, UNE 211002
- Cables flexibles de designació H07Z-K (AS), amb aïllament de barreja de poliolefines, UNE 21027
- Cables rígids de designació H07Z-R (AS), amb aïllament de barreja de poliolefines, UNE 21027
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Col·locat en tub
- Col·locat en canal
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas

TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES

EG2A - CANALS AÏLLANTS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EG2A1E12.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Canal plàstica de PVC rígid amb lateral llis, perforat o ranurat, de dimensions 60x190 mm com a màxim, amb separador o sense i muntada superficialment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Fixació i nivellació
- Tallat en curves i cantonades

COL·LOCAT 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 diàmetre del tub ha de ser suficientment gran per evitar embussaments dels cables.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
El muntatge s'ha de fer mitjançant visos i tacs expansius per a fixar-la al parament.
Les unions dels trams rectes, derivacions, cantonades, etc., de les canals s'han de fer amb peces d'unió fixades amb cargols o reblons.
Les unions han d'estar a 1/5 de la distància entre dos recolzaments.
Els finals de canalització i els trams han d'estar coberts amb tapetes de final de tram.
Nombre de fixacions: >= 3/m
Toleràncies d'instal·lació:
- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total

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 retorçaments ni coques.
No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.

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.

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
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
La instal·lació inclou les fixacions i les tapes.
Els separadors estan inclosos si està indicat a la PO.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
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 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.

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 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 distàncies 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 assaigs 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 línies 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.

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 - INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES
EG4 -

EG3 -

APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT

EG41 - INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS

EG - INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES
CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EG32 - CABLES DE COURE DE 450/750 V

EG415D99,EG415D9B,EG415D9C,EG415DJD,EG415DJC,EG415DCC.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

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

EG325T24,EG325T34,EG325T54.

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

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució de baixa tensió per a instal·lacions fixes, amb una tensió assignada
de 450/750 V o de 300/500 V.
- Cables flexibles de designació H07V-K, amb aïllament de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21031
- Cables rígids de designació H07V-U, amb aïllament de barreja de policlorur de vinil (PVC),UNE 21031
Pàgina: 151

Pàgina: 152

Centre per a gent gran a Vilobí d'Onyar

Centre per a gent gran a Vilobí d'Onyar

- Connexionat
- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas

a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el determini la DF.

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 capaços 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.

____________________________________________________________________________

EG - INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES
EG4 -

APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT

EG42 - INTERRUPTORS DIFERENCIALS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EG42129H,EG4242JH,EG424CJH.

PIA:
En el cas de vivendes ha de quedar muntat un interruptor magnetotèrmic per a cada circuit.

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

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, mesurada 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.

Interruptors automàtics per a actuar per corrent diferencial residual.
S'han contemplat els següents tipus:
- Interruptors automàtics diferencials per a muntar en perfil DIN
- Blocs diferencials per a muntar en perfil DIN per a treballar conjuntament amb interruptors automàtics magnetotèrmics
- Blocs diferencials de caixa emmotllada per a muntar en perfil DIN o per a muntar adossats a interruptors automàtics magnetotèrmics, i per a
treballar conjuntament amb interruptors automàtics magnetotèrmics
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i anivellació
- Connexionat
- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas
CONDICIONS GENERALS:
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents.
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.
Els interruptors han de ser capaços 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:
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 63 A.

INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:
La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos.
Ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. L'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat
per a tal fi.

PIA:
UNE-EN
UNE-EN
UNE-EN
UNE-EN
UNE-EN

BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
El bloc diferencial ha de quedar connectat a l'interruptor automàtic amb els conductors que formen part del mateix bloc. Queda expressament prohibit
modificar aquests conductors per a fer les connexions.
Ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. L'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat
per a tal fi.

60898:1992 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra sobreintensidades.
60898/A1:1993 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra sobreintensidades.
60898/A1:1993 ERRATUM Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra sobreintensidades.
60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.

BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR
CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
El bloc diferencial ha de quedar connectat a l'interruptor automàtic amb els conductors que formen part del mateix bloc. Queda expressament prohibit
modificar aquests conductors per a fer les connexions.
Quan es col·loca a pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. En aquest cas, l'interruptor s'ha
de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi.
Quan es col·loca adossat a l'interruptor automàtic, la unió entre ambdós ha d'estar feta amb els borns de connexió que incorpora el mateix bloc
diferencial.

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 són 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.

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.

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.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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.

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

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control de qualitat 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 l'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.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:
UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial
sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID). Parte 1: Reglas generales.

residual,

sin

dispositivo

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

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.
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En cas contrari es procedirà
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protección

contra

BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR
CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

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 assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de
quantificació dels mateixos.

de

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són 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.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
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Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són 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 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 l'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 assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de
quantificació dels mateixos.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà 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 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 l'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.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.

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 assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de
quantificació dels mateixos.

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 l'adequació, d'acord amb el determini la DF.

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 l'adequació, d'acord amb el determini la DF.
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EG - INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES
EG4 -

APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT
EG - INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES

EG47 - INTERRUPTORS MANUALS

EG4 0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT

EG4R - CONTACTORS

EG47494E.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

Interruptor en càrrega amb o sense indicador lluminós.
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

EG4R86G0.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

CONDICIONS GENERALS:
L'interruptor instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
Ha de quedar anivellat i a la posició i l'alçària previstes al projecte o especificades per la DF
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.
Ha de quedar connectat correctament als conductors de fase i al neutre de la derivació.
Les connexions s'han de fer per pressió de vis.
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.
Els interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions normals exigides en les normes.
Resistència a la tracció de les connexions: >= 30 N
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: La mateixa que l'exigida al quadre

Contactor unipolar, bipolar, tripolar o tetrapolar i muntat a pressió o amb cargols.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Fixació i connexió de l'aparell
- Prova de servei
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de cables, etc
CONDICIONS GENERALS:
La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos.
La seva situació dins del circuit elèctric ha de ser la indicada a DT tant pel que fa referència a l'esquema com al lay-out.
Quan es col·loca muntat a pressió, ha d'estar muntat a pressió sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari.
Quan es col·loca muntat amb cargols, ha de quedar fixat sòlidament per dos punts a la placa de la base del quadre mitjançant visos.
Resistència a la tracció de les connexions: >= 30 N
Toleràncies d'execució:
- Verticalitat: ± 2 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

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.

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.
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
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada 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
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 60947-3:2009 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores, interruptores-seccionadores y combinados fusibles.

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 61095:1999 Contactores electromecánicos para usos domésticos y análogos.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
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CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són 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.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà 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 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 l'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 assaigs 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 l'adequació, d'acord amb el determini la DF.

SORTIDES DE FILS:
La sortida de fils ha de quedar fixada sòlidament a la caixa de mecanismes, la qual ha de complir les especificacions fixades en el seu plec de
condicions.
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament.
Ha de disposar d'un sistema de fixació dels fils per pressió. Aquest sistema no ha de produir danys als fils.
Resistència del sistema de fixació: >= 3 kg
Toleràncies d'instal·lació:
- Aplomat: ± 2%
PLACA, MARC O TAPA CEGA:
El mecanisme ha de quedar immobilitzat fins i tot quan s'accioni, acció que cal fer sense cap dificultat.
La placa o tapa, ha de quedar ben adossada al parament.
El marc ha de quedar sòlidament fixat sobre la caixa per mitjà dels cargols o de les grapes que porta.
La placa ha de quedar subjectada a pressió sobre el marc i el mecanisme ha de quedar entre tots dos.
CAIXES PER A MECANISMES:
S'han de complir les especificacions de la ITC-MIE-BT-019
Els tubs han d'entrar a dintre de les caixes per les finestres previstes pel fabricant.
No s'han de transmetre esforços entre les caixes i les altres parts de la instal·lació elèctrica.
Els tubs han d'entrar perpendicularment a les parets de les caixes.
En les caixes amb tapa, la tapa s'ha de poder obrir i tancar correctament.
CAIXES PER A MECANISMES ENCASTADES EN PARAMENTS:
La caixa ha de quedar encastada al parament. Ha d'anar collada amb guix i ha de quedar al mateix pla que el parament acabat.
Ha de quedar amb els costats aplomats.
Toleràncies d'instal·lació:
- Aplomat: ± 2%
CAIXES PER A MECANISMES ENCASTADES A TERRA:
La caixa ha de quedar encastada al parament. Ha d'anar collada amb morter i ha de quedar a la cota prevista per tal de que la tapa quedi al mateix
pla que el paviment.
CAIXES PER A
La caixa ha
Ha de quedar
Ha de quedar

MECANISMES COL·LOCADES EN TERRA TÈCNIC:
de quedar fixada al paviment per un mínim de quatre punts.
fixada pels punts de subjecció disposats pel fabricant.
a la cota prevista per tal que la tapa quedi al mateix pla que el paviment.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
La col·locació de l'element s'ha de fer seguint les indicacions del fabricant.
En les caixes encastades, s'ha de tenir cura de que no entri material de reblert a l'interior de la caixa. Per aquest motiu, s'han d'ajustar els
tubs a les finestres de les caixes.
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.).

____________________________________________________________________________

EG - INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES
EG6 -

INTERRUPTORS, COMMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O REGULADORS D'INTENSITAT:
Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió.
Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectats als borns de la base per pressió de cargols.
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament.
Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport.
Quan es col·loca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, la qual ha de complir les especificacions fixades
en el seu plec de condicions.
L'endoll instal·lat ha de complir les especificacions de la MI-BT-024.
El regulador d'intensitat ha de quedar fixat sòlidament al suport (muntatge superficial) o a la caixa de mecanismes (muntatge encastat), al menys
per dos punts mitjançant visos.
Resistència a la tracció de les connexions: >= 30 N
Toleràncies d'instal·lació:
- Aplomat: ± 2%

MECANISMES
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

EG611021,EG612021,EG613021,EG63115B,EG631EA3,EG64TD10,EG63D15S,EG63TDI4,EG63TDI5,EG61TDI1,EG61TDI2,EG61TD32,EG61TD33,EG621193,EG621G93,EG621J93,EG
62D1DJ,EG68TD01.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Mecanismes per a instal·lacions elèctriques, encastats o muntats superficialment i els elements necessaris per a la seva col·locació encastada,
caixes, plaques i marcs.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Caixes per a 1,2 o 3 mecanismes encastades en paraments
- Caixes per a mecanismes, amb tapa, encastades a terra
- Caixes per a mecanismes amb tapa, col·locades en terra tècnic
- Interruptors i commutadors encastats o muntats superficialment.
- Endolls bipolars o tripolars amb terra o sense connexió a terra, encastats o muntats superficialment.
- Polsador per encastar o per muntar superficialment a l'interior o a la intempèrie.
- Mecanisme portafusibles amb fusible per encastar o muntar superficialment a l'intempèrie o a l'interior.
- Sortida de fils, encastada
- Placa i marc per a un o varis elements, col·locada a mecanismes encastats
- Regulador d'intensitat encastat o muntat superficialment.
- Tapa cega col·locada sobre caixa o bastidor.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Caixes per a mecanismes, interruptors, commutadors, endolls, polsadors, portafusibles o reguladors d'intensitat:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Muntatge, fixació i anivellació
- Connexionat
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
Sortides de fils:
- Muntatge, fixació i nivellació
- Acondicionament dels fils
Placa, marc o tapa cega:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Fixació i nivellació
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
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NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
INTERRUPTORS, COMMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O REGULADORS D'INTENSITAT:
UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas. Parte 1: Prescripciones generales.
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:
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són 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.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà 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.
____________________________________________________________________________
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Pàgina: 158

Centre per a gent gran a Vilobí d'Onyar

Centre per a gent gran a Vilobí d'Onyar

EG7 -

L'avisador acústic ha de quedar fixat sòlidament al suport al menys per dos punts mitjançant visos.
Ha de quedar amb els costats aplomats i pla sobre el parament.

DISPOSITIUS ELECTRÒNICS

EG73 - INTERRUPTORS

ENCASTAT:
L'avisador acústic ha de quedar fixat sòlidament a la caixa al menys per dos punts mitjançant visos.
La placa embellidora ha de quedar amb els costats aplomats i al mateix pla que el parament acabat.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
EG731183.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Aparell electrònic amb un sistema de detecció de presència que permet activar un interruptor. Pot tenir un complement amb un sistema de temporització
del mecanisme d'interrupció.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Muntatge, fixació i anivellació
- Connexionat
- 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.
Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió.
Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectats als borns de la base per pressió de cargols.
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament.
Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport.
Quan es col·loca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, la qual ha de complir les especificacions fixades
en el seu plec de condicions.
Si l'aparell disposa d'un temporitzador, cal regular-lo d'acord amb les indicacions de la DT o les que indiqui la DF.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
- Aplomat: ± 2%

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
La col·locació de l'element s'ha de fer seguint les indicacions del fabricant.
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.).
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són 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.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
La col·locació de l'element s'ha de fer seguint les indicacions del fabricant.
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.).

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà 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.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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.

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
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.

____________________________________________________________________________

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són 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 el funcionament de la instal·lació que comanden

EH - INSTALꞏLACIONS D'ENLLUMENAT
EH3 -

LLUMS DECORATIVES ESPECIALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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.

EH32TD50,EH32TD51,EH32TD52,EH32TD69,EH32TD39,EH32TD53,EH32TD22.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

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, aquest es substituirà. En cas de defectes d'execució, es faran les correccions necessàries per tal d'esmenar-les.
____________________________________________________________________________

EG - INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES
EGA -

AVISADORS ACÚSTICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EGA21113.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Avisadors acústics instal·lats.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Avisador acústic de so timbre brunzit o musical, amb regulació o sense, muntat superficialment o encastat
- Timbre de potència muntat superficialment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Muntatge, fixació i anivellació
- Connexionat
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió.
Les fases, neutre i conductor de protecció, si existeix, han de quedar connectades als seus borns per pressió de cargol.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Resistència a la tracció de les connexions: >= 30 N
Toleràncies d'execució:
- Posició: ± 20 mm
- Aplomat: ± 2%

Llums decoratius per a interiors, fixats al parament o de peu.
S'han considerat els elements següents:
- Aplics.
- Estructures multilàmpades suspeses mitjançant cables o muntades superficialment amb suports.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Llum fix:
- 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.
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest.
LLUM FIX:
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 projector, de manera que no es transmetin esforços a la connexió elèctrica.
Ha de quedar connectat al conductor 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.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
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.
LLUM FIX:
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.
En llums col·locats en caixa, no s'ha de muntar el llum fins que no s'hagi col·locat la caixa de suport.
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

MUNTAT SUPERFICIALMENT A LA PARET:
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La instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la làmpada.

Llum d'emergència i senyalització amb làmpada fluorescent o led, muntada superficialment o encastada.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Muntades superficialment
- Muntades encastades
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 elèctrica (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'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
- Aplomat: ± 2 mm

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- 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.

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.

____________________________________________________________________________

EH - INSTALꞏLACIONS D'ENLLUMENAT
EH3 -

LLUMS DECORATIVES ESPECIALS

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

EH32 - APLICS
EH32TD50 - Downlight empotrable model MOODY G2 1700 WW WFL TRIAC BK, de la marca LAMP. Cos fabricat en
injecció de alumini amb tractament de cataforesis. Model per COB amb temperatura de color blanc càlid i equip electrònic incorporat. Reflector Wide Flood. Amb grau de protecció IP20.
Classe de aillament II.

EH - INSTALꞏLACIONS D'ENLLUMENAT
LLUMS DECORATIVES ESPECIALS

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

EH32 - APLICS
EH32TD51 - Downlight de superfície
____________________________________________________________________________

EH - INSTALꞏLACIONS D'ENLLUMENAT
EH3 -

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.

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de
17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad.
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.

____________________________________________________________________________

EH3 -

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

LLUMS DECORATIVES ESPECIALS

EH32 - APLICS
EH32TD52 - Lluminària tipus pantalla LED per empotrar model PLAT G3 600x600 3400 WW OPAL IP WH, 28 W de la marca LAMP. Fabricada en acer pintatn en blanc mate i difusor opal
de policarbonat. Model amb LED MID-POWER, temperatura de color blanc càlid i equip electrònic incorporat.

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:
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 diferents 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.
____________________________________________________________________________
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EJ - INSTALꞏLACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA
EH - INSTALꞏLACIONS D'ENLLUMENAT
EH3 -

EJ2 -

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EH32 - APLICS
EH32TD69 - Subministrament i muntatge de Tira flexible model FINE LED STRIP IP65 24V 5M 9 W/m de la marca LAMP. Model per a LED MID-*POWER, temperatura de color blanc càlid.
Amb un grau de protecció IP65. Classe d'aïllament III. Se subministra en bobina de 5 metres i adhesiu 3M a la zona posterior. Aquestes tires permeten el tall modular.

EJ2Z4137,EJ2Z4139,EJ2ZN43K,EJ2ZA131,EJ2ZTDI1,EJ2ZTDI2.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació i connexió a la xarxa d'aigua d'aixetes i accessoris per a aparells sanitaris, muntades superficialment o encastades.
S'han considerat els elements següents:
- Aixeta connectada al tub d'alimentació
- Bateria mural connectada al tub d'alimentació i al de desguàs, si porta sobreixidor incorporat
- Broc connectat al tub d'alimentació i la de desguàs, si porta sobreixidor incorporat
- Ruixador connectat al braç de la dutxa
- Suport per a dutxa de telèfon
- Tub flexible connectat al tub d'alimentació i a la dutxa de telèfon
- Dutxa de telèfon connectada a tub flexible
- Fluxor amb aixeta de regulació i tub de descàrrega incorporats
- Colze d'enllaç
- Mecanisme per a cisterna de descàrrega o d'alimentació connectat a l'aparell sanitari
- Enllaç mural
- Maniguet flexible connectat a l'accessori d'enllaç i a l'aixeta
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Col·locació de l'aixeta o l'accessori
- Segellat dels junts
- Connexió a la xarxa d'aigua

____________________________________________________________________________

EH - INSTALꞏLACIONS D'ENLLUMENAT
EH6 -

AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS

LLUMS DECORATIVES ESPECIALS

ELEMENTS PER A ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ

EH61 - LLUMS D'EMERGÈNCIA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EH61TD20,EH61TD23.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Pàgina: 161
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Centre per a gent gran a Vilobí d'Onyar

Centre per a gent gran a Vilobí d'Onyar

CONDICIONS GENERALS:
Un cop col·locada l'aixeta o l'accessori, ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
L'aixeta, la bateria o el braç de dutxa, ha de quedar anivellada en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte i centrat amb
l'especejament de l'enrajolat.
L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de quedar ben fixat al seu suport.
S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació i amb els de desguàs quan calgui.
En l'aixeta, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col·locat a l'esquerra amb el distintiu vermell i el de l'aigua freda a la dreta
amb el distintiu blau.
Toleràncies d'instal·lació:
- Nivell: ± 10 mm
FLUXOR:
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió de l'aixeta amb el tub d'alimentació i de la connexió del tub de descàrrega amb l'aparell sanitari.
Si és fluxor antirobatori, ha d'estar col·locat per la part posterior de la paret i ha de quedar connectat amb el polsador encastat directament
a la paret, de manera que permeti el seu correcte accionament.
MECANISME PER A CISTERNA:
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió de l'aixeta amb el tub d'alimentació i de la connexió del tub de descàrrega amb l'aparell sanitari.
Una vegada instal·lat ha de comprovar-se el bon funcionament del mecanisme.

Les unions no han de tenir fuites.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.
Distància en vertical entre la vàlvula de desguàs i la corona del sifó: <= 60 cm
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: La mateixa exigida al sanitari
SOLDATS A UN RAMAL DE PLOM:
La connexió de sortida s'ha de fer per soldadura amb estany.
CONNECTATS A UN RAMAL DE PVC:
La connexió de sortida s'ha de fer encolada amb adhesiu o encaixada amb junt elàstic.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de començar les feines, s'ha de fer un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions del fabricant.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes sobre els elements.
Un cop acabades les tasques de muntatge es procedirà a la retirada de l'obra dels embalatges, retalls de tubs, etc.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La posició de l'element respecte al plà del parament ha de ser l'adequada per a obtenir un bon acord amb el revestiment.
No s'han de col·locar junts de material endurible a les rosques.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
Les zones per soldar s'han de netejar i fregar abans.
El muntatge s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

SOLDATS A UN RAMAL DE PLOM:
Abans de fer l'acoblament per soldadura, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet fregant-lo amb paper abrasiu.
CONNECTATS A UN RAMAL DE PVC:
Abans de fer l'acoblament encolat, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet fregant-lo amb paper abrasiu, després s'ha d'humitejar
amb un dissolvent adient i s'ha d'aplicar l'adhesiu per tal d'evitar la formació de bombolles.
L'acoblament s'ha de fer sense moviments de torsió, després s'ha de netejar l'adhesiu acumulat a l'exterior.
Si la unió es fa mitjançant un junt elàstic, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet i després s'ha d'aplicar un lubricant adient,
només a l'extrem bisellat del tub.
L'acoblament s'ha de fer amb moviment longitudinal, després cal fer retrocedir el tub 1,5 cm aproximadament, per a facilitar les possibles
dilatacions.

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
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra
- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant.
- Es comprovarà que la pressió mínima ha de ser:
- 100 kPa per aixetes
- 150 kPa per fluxors i calentadors
- Es comprovarà que la pressió en qualsevol punt de consum no pot superar 500 kPa.
- Es verificarà l'existència de dispositius d'estalvi d'aigua en les aixetes en edificis de pública concurrència.
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i
quantificació dels mateixos.

ROSCATS:
Abans de fer l'acoblament roscat, s'ha de netejar l'interior del broquet fregant-lo amb paper abrasiu.
No s'han de col·locar junts de material endurible.
Les unions enroscades s'han de preparar amb estopes, pastes o cintes d'estanquitat.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.
____________________________________________________________________________

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA
Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les instal·lacions susceptibles de fer-ho a la realitat. Es
verificarà: el total de la instal·lació, per plantes o sectors i per zones humides.
EJ - INSTALꞏLACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar 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 discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el que determini la DF.

EJ4 -

ACCESSORIS I COMPLEMENTS DE BANY

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
____________________________________________________________________________

EJ42U010,EJ4ZU015,EJ4ZU120,EJ43U005.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

EJ - INSTALꞏLACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA
EJ3 -

DESGUASSOS I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EJ3317P7,EJ3847F7,EJ3227DG,EJ33U010,EJ38B7DG,EJ33TD02.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació i connexió de desguàs o accessori a la xarxa d'evacuació.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Soldats a tub de plom
- Roscats a sifó de llautó
- Connectats a tub de PVC
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:
Soldats a tub de plom:
- Neteja amb abrasiu de l'interior i exterior dels tubs
- Acoblament dels tubs
- Soldat
- Prova de servei de la instal·lació
Connectats a tub de PVC:
- Neteja amb abrasiu de l'interior i exterior dels tubs
- Acoblament dels tubs amb adhesiu o mitjançant junt elàstic
- Prova de servei de la instal·lació
Roscats a sifó de llautó:
- Neteja amb abrasiu de l'interior dels tubs
- Preparació de les unions amb cintes, pasta o estopa
- Roscat dels tubs
- Prova de servei de la instal·lació

Accessoris i complements de bany col·locats.
S'han considerat els elements següents:
- Saboneres murals o per encastar al taulell
- Accessoris per a banys adaptats, barres fixes, barres abatibles i seients, col·locats amb fixacions mecàniques.
- Dispensador de paper col·locat amb fixacions mecàniques
- Porta-rotlles col·locat amb fixacions mecàniques
- Tovalloler, col·locat amb fixacions mecàniques
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Saboneres, dispensador de paper, porta-rotlles o tovalloler:
- Replanteig
- Muntatge, fixació i anivellament
- Retirada de l'obra dels embalatges i restes de materials
- Accessoris per a banys adaptats:
- Replanteig de la posició de l'element
- Fixació de l'element al parament
- Col·locació dels junts corresponents de l'aparell
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
ACCESSORIS MURALS:
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que l'ús per al qual es destina sigui l'òptim.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
SABONERES PER A ENCASTAR AL TAULELL:
La sabonera s'ha fixar al taulell amb els dispositius de subjecció previstos pel fabricant.

CONDICIONS GENERALS:
L'accessori instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
Ha de ser accessible des del local en el que estigui instal·lat.
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i manipular.
Pàgina: 163

ACCESSORIS PER A BANYS ADAPTATS:
S'ha d'assegurar una subjecció sòlida i segura.
L'aparell col·locat ha de quedar fixat mitjançant dos suports com a mínim.
Les barres de suport han d'estar col·locades a una alçada entre 0,70 i 0,75 m, perquè permeti agafar-s'hi amb força en la transferència lateral
a wàters i bidets.
La barra situada al costat de l'espai d'apropament serà batent.
Tots els accessoris i mecanismes han d'estar col·locats a una alçada no superior a 1,40 m i no inferior a 0,40 m.
Toleràncies d'instal·lació:
- Aplomat (posició vertical): ± 3 mm
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- Horitzontalitat (posició horitzontal):

Centre per a gent gran a Vilobí d'Onyar

± 3 mm

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.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONDICIONS GENERALS:
Abans de la seva instal·lació es farà un replanteig.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.
Un cop col·locat, es procedirà a la retirada de l'obra dels embalatges i restes de materials.

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN COMPTADORS:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels materials i equips.
- Verificar la correcta instal·lació i dimensions dels elements de la cambra d'escomesa o armari de comptador i elements següents :
- Clau de pas general
- Comptador homologat
- Filtres amb malla d'entre 25 i 50um
- Clau de pas posterior al comptador (si és prevista)
- Vàlvula de retenció
- Sistema de reducció de pressió
- Protecció contra condensacions / tèrmiques / esforços mecànics / sorolls
- Existència de desguàs
- Condicions mínimes de subministre
- Estalvi d'aigua
- Senyalització
- Verificar les dimensions de la cambra d'escomesa o armari de comptador
- Verificar l'assaig de resistència mecànica i Estanqueitat.

SABONERES PER A ENCASTAR AL TAULELL:
Es tindrà cura de no fer malbé el taulell

en apretar els cargols de fixació.

ACCESSORIS PER A BANYS ADAPTATS:
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
SABONERA, DISPENSADOR DE PAPER TOVALLOLER O PORTA ROTLLES:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN COMPTADORS:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.

ACCESSORIS PER A BANYS ADAPTATS:
Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres
arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN COMPTADORS:
Es donarà per bona la prova d'estanqueitat quan no hi hagi variacions de pressió al manómetre.
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar 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 discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el que determini la DF.

____________________________________________________________________________

EJ - INSTALꞏLACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA
EJM -

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN COMPTADORS:
Es comprovarà globalment

____________________________________________________________________________

ELEMENTS DE MESURA, CONTROL I REGULACIÓ

EJM1 - COMPTADORS D'AIGUA I ELEMENTS PER A CENTRALITZACIÓ DE LECTURES
EM - INSTALꞏLACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EM3 -

EXTINTORS

EJM12407.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

Aquest plec de condicions tècniques es vàlid per a les següents partides d'obra:
- Comptadors d'aigua amb unions roscades o embridades connectats a una bateria o a un ramal.
- Elements per a la lectura centralitzada de comptadors electrònics
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:
Per a la col·locació de comptadors:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Preparació de les unions
- Col·locació del comptador
- Connexió a la xarxa de fluid amb els seus accessoris corresponents
- Prova de servei
- Retirada de l'obre dels embalatges, restes de materials, etc.
Per a la col·locació del punts de lectura centralitzada:
- Replanteig d'unitat d'obra
- Col·locació del punt de lectura centralitzada
- Execució de les connexions elèctriques
- Comprovació del funcionament
- Retirada de l'obre dels embalatges, restes de materials, etc.

EM31261J,EM31351K.

COL.LOCACIÓ DE COMPTADORS:
El comptador ha de quedar instal·lat dins d'una cambra de fàcil accés i amb suficients mitjans d'il·luminació i d'evacuació.
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i manipular.
Les connexions amb les conduccions d'entrada i de sortida no han de tenir fuites, han de ser enroscades i amb junt de material elàstic.
Abans i després del comptador ha de quedar instal·lada una aixeta de pas i una vàlvula de retenció si el comptador no la porta incorporada, segons
les especificacions del seu plec de condicions.
La posició ha de ser la fixada a la DT.
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
EQUIPS PER A LA LECTURA CENTRALITZADA DE COMPTADORS:
La caixa ha d'estar fixada al suport per un mínim de quatre punts.
El punt de lectura interior ha d'estar col·locat a dintre del recinte de la cambra de comptadors.
El punt de lectura exterior ha d'estar col·locat en un lloc de fàcil accés, a la part exterior de l'edifici.
Les connexions elèctriques han d'estar fetes. No s'han de transmetre esforços entre els cables elèctrics i els terminals de connexió.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

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:
- 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 mòbil de forma estable i segura, de tal manera que permeti el seu transport sense perill de
despendre's.

CONDICIONS GENERALS:
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
La col·locació de l'element s'ha de fer seguint les indicacions del fabricant.
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.).

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

COL.LOCACIÓ DE COMPTADORS:
No es retiraran les proteccions de les boques de connexió fins que no es procedeixi a la seva unió.
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

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.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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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

Abans de la instal·lació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs.
Les connexions dels diferents elements s'han de realitzar seguint les indicacions del fabricant i amb les eines adequades per tal de no malmetre
les diferents peces.
La descàrrega i manipulació de les vàlvules s'ha de fer de forma que no rebin cops.
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.
La unió entre els tubs i vàlvules s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.
Abans de realitzar la unió entre els tubs i les vàlvules cal fer la comprovació que extrems estan ben acabats, nets, sense rebaves i amb els condicions
correctes per realitzar la unió.
Un cop acabada la instal·lació, s'ha de netejar interiorment fent-hi passar aigua perquè arrossegui les brosses i els gasos destil·lats produïts
pel lubricant o per l'adhesiu i el netejador. No s'ha de fer servir en aquesta operació cap tipus de dissolvent.
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic després de rentar-la.

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.

VÀLVULAS DE BOLA PER A COL·LOCAR ROSCADES:
Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió.
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el moment d'executar les unions.
VÀLVULES DE BOLA METÀL·LIQUES SOLDADES:
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar les superfícies per unir de greix, òxids i pintura, i s'ha de tenir cura que quedin ben
seques.
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.

____________________________________________________________________________
VÀLVULA DE BOLA AMB ACTUADOR:
La connexió dels actuadors d'aquestes vàlvules s'ha de realitzar amb la xarxa elèctrica o pneumàtica fora de servei.
Quan l'actuador sigui pneumàtico les connexions amb la xarxa han de ser estanques.
EN - VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

EN3 -

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

VÀLVULES DE BOLA

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

EN317727,EN314727,EN315727,EN316727,EN318727,EN319727.

VÀLVULA DE BOLA AMB ACTUADOR ELÈCTRIC:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Vàlvules de bola metàl·liques o sintètiques, muntades.
S'han considerat els elements següents:
- Vàlvules roscades amb actuador elèctric o pneumàtic.
- Vàlvules embridades amb actuador elèctric o pneumàtic
- Vàlvules manuals roscades
- Vàlvules manuals per a soldar entre tubs
- Vàlvules manuals embridades
- Vàlvules per anar a pressió
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Muntades superficialment
- Muntades en pericó de canalització soterrada
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Vàlvula de bola amb actuador:
- Neteja de l'interior del tub i de les rosques si és el cas.
- Preparació de les unions amb cintes en el cas de les connexions amb rosca
- Connexió de la vàlvula a la xarxa
- Connexió de l'actuador a la xarxa corresponent (elèctrica o pneumàtica)
- Prova de servei
Vàlvules de bola metàl·liques soldades:
- Neteja dels extrems dels tubs i vàlvules
- Connexió de la vàlvula a la xarxa
- Prova de servei
Vàlvules de bola per a col·locar roscades:
- Neteja de rosques i d'interior de tubs
- Preparació de les unions amb cintes
- Connexió de la vàlvula a la xarxa
- Prova de servei
Vàlvula de bola per encolar o embridar:
- Neteja de l'interior dels tubs
- Connexió de la vàlvula a la xarxa
- Prova d'estanquitat

____________________________________________________________________________

EN - VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
ENE -

FILTRES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
ENE17604.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Filtres coladors roscats, embridats o d'extrems ranurats muntats entre tubs.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i fixació de la peça a la canonada
- Prova de servei

CONDICIONS GENERALS:
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats.
La maneta o volant de la vàlvula ha de ser accessible.
Les vàlvules s'han d'instal·lar situades de manera que es puguin realitzar tasques de manteniment de les diferents parts.
Tant els junts de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a la pressió de treball.
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 30 mm
MUNTADES SUPERFICIALMENT:
L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla horitzontal.
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de
tancament.
MUNTADES EN PERICÓ:
L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb la maneta cap amunt, i ha de coincidir amb el centre del pericó.
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del
sistema de tancament.
En el cas de vàlvules embridades, la distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necesaria perque es puguin col·locar i treure
tots els cargols de les brides.
VÀLVULA DE BOLA AMB ACTUADOR:
S'ha de connectar la vàlvula a la xarxa corresponent i l'actuador a la xarxa elèctrica o pneumàtica.

CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de portar una placa metàl·lica d'identificació per a localització en l'esquema de la instal·lació.
Les parts del filtre que s'hagin de manipular, han de ser accessibles.
La distància entre el filtre i els elements que l'envolten ha de ser suficient per permetre'n el desmuntatge i manteniment.
Els eixos del filtre i de la canonada han de quedar alineats.
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.
El pes de la canonada no ha de descansar sobre el filtre.
Les unions han de ser estanques.
El sentit de circulació del fluid a dintre del filtre ha de coincidir amb la marca gravada al cos.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les connexions dels equips
han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.
Ha de quedar feta la prova de la instal·lació.
Toleràncies d'execució:
- Posició: ± 10 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.
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 unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre les rosques.
L'estanquitat de les unions embridades o les de tuberies d'extrems ranurats s'ha d'aconseguir amb els junts subministrats pel fabricant, o bé,
amb junts expressament aprovats per aquest.
El tub de connexió ha d'estar lliure d'obstruccions.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques del producte corresponen a les especificades al projecte.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament.
Un cop instal·lat es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de carrils, tubs, cables, etc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

VÀLVULES DE BOLA METÀL·LIQUES SOLDADES:
Les soldadures han de ser estanques a la pressió de treball.
La soldadura no ha de tenir cap defecte, ja sigui osca, fissura, inclusió d'escòria o porus.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
____________________________________________________________________________

CONDICIONS GENERALS:
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Caixes de derivació muntades superficialment o encastades.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Caixes encastades:
- Colꞏlocació de la caixa dins el corresponent caixetí encastat prèviament
Caixes muntades superficialment:
- Fixació de la caixa al parament
CONDICIONS GENERALS:
S'ha d’instalꞏlar sempre a l'exterior de l'edifici, en un lloc d’accés fàcil per al personal de manteniment sense necessitat d'entrar a l'habitatge o local i protegida dels agents atmosfèrics
(caixes d'escala, etc.).
A cada habitatge o local ha d'entrar una derivació provinent d'aquesta caixa.
Les derivacions que no s'utilitzin s'han de tancar elèctricament mitjançant una resistència de 75 ohms.
Distància caixa al sostre (d): 19 cm <= d <= 21 cm

EN - VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
ENL -

BOMBES ACCELERADORES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
ENL2M246,ENL21431.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Bombes acceleradores amb motor inundat i muntades entre tubs.
S'han considerat els tipus de connexions següents:
- Roscades
- Embridades
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Connexió a la xarxa de fluid a servir
- Connexió a la xarxa elèctrica
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
La bomba ha d'estar connectada a la xarxa a què ha de donar servei, i el motor a la línia d'alimentació elèctrica.
Les canonades d'aspiració i d'impulsió han de ser, com a mínim, del mateix diàmetre que les boques corresponents.
Les reduccions de diàmetre s'han de fer amb peces còniques, amb una conicitat total <= 30°.
Les reduccions que siguin horitzontals s'han de fer excèntriques i han de quedar enrasades per la generatriu superior, per tal d'evitar la formació
de bosses d'aire.
La bomba s'ha de recolzar sobre la canonada on va instal·lada. Aquesta canonada no ha de produir cap esforç radial o axial a la bomba.
L'eix motor-impulsor ha de quedar en posició horitzontal.
L'eix de la bomba-canonada no ha de tenir limitacions en la seva posició.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi ha condicions específiques del procés d’instalꞏlació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instalꞏlada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 401/2003, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento regulador 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.
____________________________________________________________________________

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

EQ - EQUIPAMENTS

CONDICIONS GENERALS:
S'ha de comprovar si la tensió del motor correspon a la disponible i si gira en el sentit convenient.
CONNEXIÓ PER BRIDES:
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats.
CONNEXIÓ PER ROSCA:
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.

EQ5 -

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

EQ5AU010.

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

TAULELLS

EQ5A - TAULELLS DE MATERIALS SINTÈTICS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.
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 de la correcta implantació dels equips a l'obra.
- Control del procés de muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació (presència de vàlvules de seccionament, vàlvules de retenció,
filtres, manòmetres (aspiració, impulsió), col·locació d'acoblaments elàstics, conducció de possibles fuites al desguàs).
- Comprovació de les condicions de funcionament de les bombes:
- Alçada manomètrica, consum, cabal
- Presència i lectura dels manòmetres
- Nivell sonor
- Comprovació de les corbes característiques (pressió/cabal):
- Cabal < cabal nominal
- Cabal nominal
- Cabal > cabal nominal
- Verificació del taratge de les vàlvules de seguretat i dels dispositius d'expansió
- Instal·lació del vas d'expansió
- Comprovació de pressions, temperatures i volums d'aigua
- En vasos d'expansió automàtica amb compressors, verificar a més tensió (V), consum
- S'han de realitzar les proves d'estanquitat, neteja i resistència 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.
- Certificat de garantia de fabricant, d'acord amb la llei vigent de defensa de consumidors i usuaris.
- Manteniment de la instal·lació.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovaran totes les bombes rebudes. En qualsevol altre cas la Direcció d'Obra determinarà la intensitat de la presa de mostres.
- 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.
____________________________________________________________________________

Taulells de resines sintètiques amb fibres de fusta, fixats mecànicament sobre estructura de base o sobre moble.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Fixació de l'estructura de suport al parament, en el seu cas
- Fixació del taulell sobre l'estructura de suport o sobre moble
CONDICIONS GENERALS:
El taulell ha de quedar horitzontal i no ha de tenir esquerdes, trencaments, taques ni escantonaments.
Ha de recolzar correctament sobre els suports o sobre el moble.
Quan vagi col·locat sobre suports, s'han de col·locar els suficients perquè el taulell sigui estable.
Si hi ha equips de mobiliari a sota del taulell, la volada ha d'ajustar-se al projecte o a les directrius fixades per la DF Si no s'especifica,
ha de ser >= 1,5 cm.
Toleràncies d'execució:
- Horitzontalitat: ± 0,1 %
- Alçària: ± 5 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________

EQ - EQUIPAMENTS
EQ5 -

TAULELLS

EQ5B - TAULELLS D'ACER INOXIDABLE
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EQ5BV120,EQ5BU020.

EP - INSTALꞏLACIONS AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES DE GESTIÓ I INTEGRACIÓ

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

EP1 -

Taulells de planxa d'acer inoxidable col·locats sobre suports murals i encastats al parament.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Fixació dels suports al parament
- Col·locació del taulell sobre els suports
- Fixació del taulell
CONDICIONS GENERALS:
El taulell ha de quedar horitzontal i no ha de tenir esquerdes, trencaments, taques ni escantonaments.
S'han de col·locar els suports de ferro galvanitzat suficients perquè el taulell sigui estable.
Si hi ha equips de mobiliari a sota del taulell, la volada s'ha d'ajustar al projecte o a les directrius fixades per la DF Si no s'especifica,
l'encastament del taulell al parament ha de ser >= 1,5 cm.

ANTENES DE TV

EP13 - CAIXES DE DERIVACIÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EP13TD00.
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Toleràncies d'execució:
- Horitzontalitat: ± 0,1%
- Alçària: ± 5 mm

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EY031000,EY03TDI1.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
No hi ha condicions específiques del procés constructiu.
Obertura d'un forat que travessi la paret o el sostre, 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 o el sostre

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície real amidada segons les especificacions del projecte.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

____________________________________________________________________________

CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ, aprovades per la DF.
L'element que travessa la paret o el sostre 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.
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

EQ - EQUIPAMENTS

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

EQ7 -

No s'ha de fer cap forat fins passades 24h que la paret s'hagi acabat.

No hi ha normativa de compliment obligatori.

MOBILIARI

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
Unitat de pas realment executat segons les especificacions de la DT.
EQ7129B7,EQ7149B7,EQ710677,EQ712B71,EQ712A71,EQ7114B7.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
No hi ha normativa de compliment obligatori.
Mòduls de diferents tipus que formen el conjunt de mobiliari necessari per a l'equipament complert de la cuina.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replantegi de la posició i dels punts de subjecció
- Col·locació, fixació i anivellament dels mòduls
- Col·locació i fixació de les frontisses i baldes
- Col·locació de les portes i calaixos
- Col·locació dels tiradors en portes i calaixos
- Col·locació del sòcol
- Retirada de l'obra dels embalatges i restes de materials.

____________________________________________________________________________

CONDICIONS GENERALS:
Els elements han de quedar sòlidament fixats al suport.
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 pels punts previstos d'acord amb les instruccions d'instal·lació del fabricant.
S'ha de col·locar amb els elements de fixació subministrats pel fabricant.
El conjunt ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
Ha de formar una superfície plana i ha d'estar al nivell previst.
En els armaris amb porta, les frontisses han de quedar col·locades en els punts previstos per a aquest fi.
La porta ha d'obrir i tancar correctament.
Els calaixos han d'obrir i tancar correctament, han de tenir un accionament suau.
Els elements mòbils, portes i calaixos, han de ser fàcilment accessibles i l'obertura s'ha de fer sense obstacles, en tot el seu recorregut.
Els peus regulables han de quedar col·locats en el llocs previstos. Han de quedar sòlidament fixats als mòduls.
El sòcol ha de quedar col·locat en tota la llargària prevista, fixat, a pressió, en els punts previstos.
La part superior dels mobles baixos, han de formar una superfície horitzontal, de forma que permeti que la col·locació posterior del taulell,
mantingui les toleràncies exigides.
Els tiradors han de quedar en la posició prevista a la DT o l'especificada per la DF, han de quedar ben fixats al suport.
Els tiradors de les portes dels mobles baixos o alts, han de quedar alineats entre ells, el mateix que els tiradors d'una columna de calaixos.
S'ha de preveure els forats i espais necessaris per a les connexions a les xarxes de subministrament i el pas de conductes d'instal·lacions.
L'alçària dels mòduls baixos ha de permetre la posterior col·locació dels electrodomèstics.
L'alçària dels mòduls alts respecte al pla superior format pels mòduls baixos, ha de permetre l'accés a tota la superfície de treball i la col·locació
posterior dels elements superiors i els seus accessoris.
Separació entre el sòcol i el paviment: <= 2 mm
Toleràncies d'execució:
- Horitzontalitat: ± 0,1%
- Posició: ± 20 mm
- Nivell: ± 2%
- Aplomat: ± 2%
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
Tots els elements s'han d'inspeccionar, abans de la seva col·locació, per comprovar que compleixen amb les especificacions de la DT del projecte
i no tenen desperfectes.
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material.
El muntatge s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant.
El sòcol s'ha de col·locar un cop els mobles estiguin anivellats i a l'alçària prevista.
Un cop col·locat l'armari, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, etc.
Els elements col·locats, en cas necessari, s'han de protegir per evitar malmetre'ls durant el muntatge d'altres elements o d'acord amb la DT del
fabricant o de la DT del projecte.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________

EY - AJUDES DEL RAM DE PALETA
EY0 -

AJUDES DEL RAM DE PALETA

EY03 - FORMACIÓ DE PASSOS D'INSTALꞏLACIONS
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F-

K-

PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ

PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ D'EDI

F9 - PAVIMENTS

K2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

F96 - VORADES

K21 -

ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES

K214 - DESMUNTATGES I ENDERROCS D'ESTRUCTURES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F96AVP10.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

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

K2148J34,K2148251.

Formació de vorada amb materials diferents.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Vorada de peces pedra o de formigó col·locades sobre base de formigó
- Vorades de planxa d'acer galvanitzat
- Vorades de planxa d'acer amb acabat "CORTEN"
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la base
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter
Vorada de planxa d'acer:
- Replanteig
- Col·locació prèvia, aplomat i anivellat
- Fixació definitiva i neteja
VORADA DE PEDRA O FORMIGÓ:
L'element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres defectes.
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt de la rigola.
Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter.
En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentada 5 cm sobre el llit de formigó.
Dimensions de la base de formigó (al seu cas):
- Amplària de la base de formigó: Gruix de la vorada + 5 cm
- Gruix de la base de formigó: 4 cm
Pendent transversal: >= 2%
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm (no acumulatius)
- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m (no acumulatius)
VORADA DE PLANXA D'ACER:
La vorada col·locada ha de tenir un aspecte uniforme, net i sense defectes.
Ha de quedar aplomada.
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes, i a de sobresortir de la rígola l'alçària indicada a la DT
La part superior de la vorada ha de quedar al mateix pla que el paviment de la vorera, en cap cas ha de sobresortir.
Ha de quedar subjecte a la base amb les potes d'ancoratge.
La unió de la vorada amb el paviment de la vorera ha d'estar segellada en tot el seu perímetre.

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

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges.
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.
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta.
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les indicacions explícites de la DF.
Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment.
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de
ser, com a mínim, de 3 dies.
VORADA DE PLANXA D'ACER:
Abans de començar els treballs es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF
El procés de col·locació no ha d'afectar a la qualitat dels materials.
Es posarà especial cura de no ratllar el recobriment d'acabat de la planxa d'acer.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen amb les especificades al projecte.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
VORADA RECTA:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
VORADA AMB ENCAIX PER A EMBORNAL:
Unitat mesurada 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:
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de vorada o de rigola.
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació.
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del 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.
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.
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.
____________________________________________________________________________

Enderroc o desmuntatge d'elements estructurals, amb mitjans mecànics, amb càrrega manual i mecànica sobre camió.
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà transportat a un abocador.
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, i ha de ser netejat, classificat, identificat amb
marques que siguin reconeixibles amb posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició original.
S'han considerat els tipus següents:
- Maçoneria
- Obra ceràmica
- Formigó en massa
- Formigó armat
- Fusta
- Fosa
- Acer
- Morter
Determinació del grau de dificultat d'intervenció a les unitats d'obra on intervenen restauradors:
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:
- Degradació/fragilitat de l'element a tractar
- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar
- Dificultat d'accès de l'element a tractar
- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri:
- Suma 0 a 3: Grau de dificultat baix
- Suma 4 a 6: Grau de dificultat mitjà
- Suma 7 a 9: Grau de dificultat alt
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Enderrocs:
- Preparació de la zona de treball
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients
- Tall d'armadures i elements metàl·lics
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió
Desmuntatges:
- Preparació de la zona de treball
- Numeració de les peces i croquis de la seva posició
- Col·locació de cindris o apuntalaments, si cal
- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec
- Càrrega de la runa sobre el camió
CONDICIONS GENERALS:
Les restes de la demolició han de quedar suficientment trossejades i apilades per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què
es disposi i de les condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra,
etc.).
DESMUNTATGE:
El material ha de ser classsificat i identificada la seva situació original.
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé. Les pedres amb treballs escultòrics i els carreus han
d'estar separats entre sí, i del terra per elements de fusta.
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han d'estar separades del terra.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com
a mínim:
- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci pràcticament al mateix nivell.
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans que els elements resistents als que estiguin
units, sense afectar la seva estabilitat.
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin càrregues.
Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixen.
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i l'alçària és <= 2 m.
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne l'esfondrament.
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre
les obres i avisar a la DF.
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre l'estructura per acumulació de material.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ENDERROC D'EDIFICACIONS:
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar
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l'enderroc, aprovats per la DF.
ENDERROC O DESMUNTATGE DE BIGA, BIGUETA O PILAR DE PEDRA, MAÓ, FORMIGÓ O FOSA, ENDERROC DE MURS, DESMUNTATGE DE MUR DE CARREUS, D'ARCS DE PEDRA,
DE LLINDA DE PEDRA, ENDERROC DE REBLERT DE VOLTES O DESMUNTATGE DE CARREUS ORNAMENTALS:
m3 de volum realment executat amidat segons les especificacions de la DT.
ENDERROC O DESMUNTATGE D'ELEMENT ESTRUCTURAL DE FUSTA, ELEMENTS D'ENCAVALLADA DE FUSTA, LLINDA DE FÀBRICA CERÀMICA, DESMUNTATGE D'ELEMENT LINIAL
AMB MOTLLURA DE PEDRA O ARC NERVAT DE PEDRA:
m de llargària realment executat amidat d'acord amb les indicacions de la DT.
ENDERROC O DESMUNTATGE DE MUR D'ENTRAMAT DE PAREDAT I FUSTA, ENDERROC DE SOSTRE, DE VOLTA CERÀMICA, ENDERROC DE REBLERT D'ENTREBIGAT, LLOSANA
VOLADA, D'ESCALA, DESMUNTATGE DE VOLTA DE CARREUS, DESMUNTATGE DE TRACERIES O D'ARCS AMB TRACERIES I OBERTURA DE FINESTRES TAPIADES:
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.
DESMUNTATGE D'ENCAVALLADA:
m2 de superfície determinada pel perímetre de l'encavallada.

Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixen.
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i l'alçària és <= 2 m.
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne l'esfondrament.
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre
les obres i avisar a la DF.
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre l'estructura per acumulació de material.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
En cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l'inici de les feines, l'empresa encarregada d'executar-les haurà
d'establir un pla de treball que ha de ser aprovat per l'autoritat de treball.
Quan tècnicament sigui possible, l'amiant o els materials que el continguin han de ser retirats abans de començar les operacions de demolició.
En els treballs amb risc d'amiant s'han de prendre les mesures de protecció individuals i col·lectives establertes al Real Decret 396/2006.
Per tal de garantir un nivell baix d'emissions de fibres d'amiant respirables, s'han d'utilitzar eines de tall lent i eines amb aspiradors de
pols d'acord amb l'establert a l'UNE 88411.
Les zones de treball on existeixi risc d'exposició a l'amiant han d'estar clarament delimitades i senyalitzades.
Els residus que continguin amiant s'han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més aviat possible, en recipients tancats que impedeixin
l'emissió de fibres d'amiant a l'ambient.
Aquests recipients han d'anar senyalitzats amb etiquetes d'advertència de perill.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.

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 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
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ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES

K215 - DESMUNTATGES I ENDERROCS DE COBERTES

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K215V30A.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Enderroc, arrencada o desmuntatge d'elements de coberta o terrats, o de la coberta sencera, amb càrrega manual i mecànica sobre camió, o aplec
per a posterior reutilització.
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà transportat a un abocador.
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, i ha de ser netejat, classificat, identificat amb
marques que siguin reconeixibles amb posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició original.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Enderroc complert de coberta plana, inclòs minvells, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Arrencada de paviment de rajola ceràmica o de gres de dues capes com a màxim, col·locades amb morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor
- Retirada de grava i geotèxtil amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament
- Arrencada de teules amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Desmuntatge de teules amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament
- Desmuntatge de coberta de lloses de pedra, amb mitjans manuals, numeració, neteja, aplec de material i carrega de runa sobre camió o contenidor
- Desmuntatge de pissarra de coberta amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament
- Desmuntatge de plaques conformades de coberta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Desmuntatge de plaques conformades de coberta amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament
- Desmuntatge de plaques conformades de planxa d'acer conformada amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització i carrega
de runa sobre camió o contenidor
- Enderroc de solera d'encadellat ceràmic amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Arrencada solera de tauler de fusta, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o contenidor
- Enderroc d'envanets de sostremort amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Enderroc de formació de pendents de formigó cel·lular de 15 cm de gruix mitjà, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
- Arrencada de làmina impermeabilitzant amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Arrencada de plaques de poliestirè amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Arrencada de llata de fusta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Enderroc d'estructura de rastrells de fusta de coberta, amb mitjans manuals, inclòs picat d'elements massissos, neteja del lloc de treball
i retirada de runa
- Arrencada de minvell de ceràmica amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Enderroc de ràfec de coberta, amb mitjans manuals i càrrega manual de runes sobre camió
- Desmuntatge de ràfec de coberta, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització i càrrega manual de runes sobre camió
- Arrencada de bonera, repicat i sanejat del paviment a les vores, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Desmuntatge de claraboia de vidre armat amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Enderrocs o arrencades:
- Preparació de la zona de treball
- Enderroc o arrencada de l'element amb els mitjans adients
- Tall d'armadures i elements metàl·lics
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió
Desmuntatge:
- Preparació de la zona de treball
- Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal
- Desmuntatge per parts, i classificació del material
- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec
- Càrrega i transport de la runa a l'abocador
ENDERROC O ARRENCADA:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i
de les condicions de transport.
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
DESMUNTATGE:
El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original.
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé. Les pedres amb treballs escultòrics i els carreus han
d'estar separades entre sí, i del terra per elements de fusta.
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han d'estar separades del terra.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci pràcticament al mateix nivell.
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans que els elements resistents als que estiguin
units, sense afectar la seva estabilitat.
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin càrregues.
Si cal, s'han de col·locar cindris o apuntalaments, per tal de desmuntar els elements estructurals sense que es produeixin esfondraments.
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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
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo
de exposición al amianto.
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes.
Demoliciones
* UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra.
____________________________________________________________________________
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ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES

K216 - DESMUNTATGES I ENDERROCS DE TANCAMENTS I DIVISÒRIES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K216V771,K2163511.
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
- Envans de vidre emmotllat
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
Determinació del grau de dificultat d'intervenció a les unitats d'obra on intervenen restauradors:
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:
- Degradació/fragilitat de l'element a tractar
- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar
- Dificultat d'accès de l'element a tractar
- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri:
- Suma 0 a 3: Grau de dificultat baix
- Suma 4 a 6: Grau de dificultat mitjà
- Suma 7 a 9: Grau de dificultat alt
CONDICIONS GENERALS:
L'edifici ha de quedar tancat per una tanca d'alçària superior a 2 m, situada a una distancia superior a 1,5 m de l'edifici i de la bastida i
convenientment senyalitzada.
S'han de col·locar proteccions com xarxes, lones, així com una pantalla inclinada rígida que sobresurti de la façana una distancia de 2 m com
a mínim.
En el cas de que hi hagi materials combustibles es disposarà, com a mínim, d'un extintor manual contra incendis.
Si durant l'enderroc es detecten esquerdes en les edificacions veïnes, s'han de col·locar testimonis per a observar els possibles efectes de
l'enderroc i dur a terme l'apuntalament en cas necessari.
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats amb la finalitat de facilitar la seva càrrega, en funció dels mitjans de que es
disposi i de les condicions de transport.
Un cop acabades les tasques d'enderroc, la base ha de quedar neta de restes de material.
Al acabar l'enderroc es farà una revisió general de les parts que hagin de quedar dretes i de les edificacions veïnes per a observar les lesions
que hagin pogut sortir.
Mentre es du a terme la consolidació definitiva es conservaran les contencions, els apuntalaments, les bastides i les tanques.
Quan s'apreciï alguna anomalia en els elements col·locats o en el seu funcionament, es notificarà immediatament a la DF.
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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 veïnes, 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 I D'OBERTURES DE FINESTRES TAPIADES:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
ENDERROC PUNTUAL:
Unitat mesurada segons especificacions de la DT.

- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec
- Càrrega i transport de la runa a l'abocador
Determinació del grau de dificultat d'intervenció a les unitats d'obra on intervenen restauradors:
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:
- Degradació/fragilitat de l'element a tractar
- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar
- Dificultat d'accès de l'element a tractar
- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri:
- Suma 0 a 3: Grau de dificultat baix
- Suma 4 a 6: Grau de dificultat mitjà
- Suma 7 a 9: Grau de dificultat alt
ENDERROC, REPICAT O ARRENCADA:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i
de les condicions de transport.
La base del element eliminat no ha d'estar danyada pel procés de treball.
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
DESMUNTATGE:
El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original.
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé.
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han d'estar separades del terra.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans que els elements resistents als que estiguin
units, sense afectar la seva estabilitat.
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin càrregues.
Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixin.
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i l'alçària és <= 2 m.
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne l'esfondrament.
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre
les obres i avisar a la DF.
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre l'estructura per acumulació de material.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

ARRENCADA D'ESCOPIDOR O CORONAMENT:
m de llargària realment arrencat, d'acord amb la DT.
ARRENCADA, ENDERROC, O DESMUNTATGE SUPERFICIAL O REPICAT DE REVESTIMENTS DE PARAMENTS, SOSTRES O CELS RASOS:
m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.
DESMUNTATGE DE REVESTIMENT PER PECES:
Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.

____________________________________________________________________________
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 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
K21 -

____________________________________________________________________________

ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES

K218 - DESMUNTATGES, ARRENCADES I REPICATS DE REVESTIMENTS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

K2183501,K2183761,K218V231.

K21 -

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

K219 - DESMUNTATGES I ARRENCADES DE PAVIMENTS I SOLERES

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
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K219V311,K219KFA0,K2194421,K219CC11,K219A121,K2197821,K2191305,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.
Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de delimitar la zona afectada, i que en fer la demolició els límits
del paviment que resti siguin rectes i uniformes.
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 ceràmica, 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/fragilitat de l'element a tractar
- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar
- Dificultat d'accès de l'element a tractar
- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri:
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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
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

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

CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ, aprovades per la DF.
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.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com
a mínim:
- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut
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, molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre
les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
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 matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.

Enderroc d'elements de fusteria, amb càrrega manual sobre camió o contenidor.
S'han considerat els següents elements:
- Arrencada de fulla i bastiment
- Desmuntatge de persiana de llibret
- Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Arrencada o desmuntatge de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de l'element arrencat
- Aplec dels elements desmuntats
- Càrrega dels elements arrencats sobre el camió
CONDICIONS GENERALS:
Els materials arrencats han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es
disposin i de les condicions de transport.
Quan s'apreciï alguna anomalia, es notificarà immediatament a la DF.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
No s'ha de depositar runa sobre les bastides.
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se a peu dret o en edificacions i elements aliens a l'enderroc.
No s'acumularà runa amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara que estiguin en bon estat.
Si l'arrencada o desmuntatge solsament afecta a la fusteria i al bastiment, no s'ha de malmetre el forat d'obra de l'element que s'arrenca.
Quan s'arrenqui la fusteria en plantes inferiors a la que s'està enderrocant, no s'afectarà l'estabilitat de l'element estructural on estigui
situada, i es disposaran, en les obertures que donin al buit, proteccions provisionals.
Durant l'arrencada d'elements de fusta, s'arrencaran o doblegaran les puntes i claus.
Els vidres es desmuntaran sense trossejar-los per que no puguin produir talls o lesions.
Si s'arrenquen o desmunten elements de fusteria situats en un tancament exterior, l'edifici ha de quedar envoltat d'una tanca d'alçària >2 m,
situada a una distància de l'edifici i de la bastida > 1,5 m i convenientment senyalitzada.
S'han de col·locar proteccions com xarxes, lones, així com una pantalla inclinada rígida que sobresurti de la façana una distància >2 m.
En finalitzar la jornada, no han de romandre elements de les edificacions en estat inestable que el vent, les condicions atmosfèriques o bé altres
causes en puguin provocar l'enderroc.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
DESMUNTATGE:
Durant el procés de desmuntatge no s'han de malmetre els elements a reutilitzar.
Si en el conjunt de peces a desmuntar hi haguéssin elements mòbils (finestrons, paravents, etc,), aquests s'han d'immobilitzar.
Es disposarà d'una superfície ampla i arrecerada per a l'aplec del material a reutilitzar.
S'evitaran les caigudes o cops subjectant els elements que s'hagin de desmuntar amb eslingues suaus i fent-les descendir amb politges.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
DESMUNTATGE PER UNITATS:
Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.
DESMUNTATGE SUPERFICIAL:
m2 de superfície arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________

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.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
K21B - DESMUNTATGES, ARRENCADES I DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE SEGURETAT, PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ
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.

K21B2011,K21B1011,K21B3011.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

TALL DE PAVIMENT:
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada expressament per la DF.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras
de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes.
Demoliciones
____________________________________________________________________________

K2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
K21 -
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Demolició o desmuntatge d'elements de seguretat, protecció i senyalització, amb mitjans mecànics 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

K21A - DESMUNTATGES I ARRENCADES DE TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
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.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K21A3011,K21A1011,K21A2011.
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L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre
les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.

K22 -

MOVIMENTS DE TERRES

K222 - EXCAVACIONS DE RASES I POUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K222141C,K222B412.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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.

K21R1165.

Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal·lacions, realitzades amb mitjans mecànics o manuals, de forma contínua
o realitzades per dames.
Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans mecànics o amb utilització d'explosius.
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°

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

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Arrencada d'arbres, arrels i part aèria, amb càrrega manual o mecànica sobre camió o contenidor.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Tala de les branques
- Tall del tronc
- Arrencada de la soca i arrels principals
- Trossejament i apilada de les branques i arrels
- Càrrega sobre el camió o contenidor de branques, arrels i brossa resultant
- Reblert del clot amb terres adequades
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.
El forat de la soca ha de quedar reblert amb terres adequades, compactades amb el mateix grau que les del voltant.
No han de quedar soterrades al terreny arrels de diàmetre superior a 10 cm.

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 resistència 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 matèria 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.
EXCAVACIÓ DE RASES EN PRESÈNCIA DE SERVEIS
Quan l'excavació es realitzi amb mitjans mecànics, cal que un operari extern al maquinista supervisi l'acció de la cullera o el martell, alertant
de la presència de serveis.

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 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
K21 -

ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES

K21R - ARRENCADA D'ELEMENTS VEGETALS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
Només s'ha d'arrencar els arbres indicats a la DT.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com
a mínim:
- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut
S'han de talar primer les branques laterals, deixant net el tronc.
S'ha de garantir que la caiguda del tronc no afectarà a cap construcció o servei públic.
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, molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre
les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'arbre realment arrencat, aprovat per la DF
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

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
començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs
que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, 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,

K2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
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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.
K2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
K2R 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.
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)
* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras
y puentes (PG 3/75).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras
de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera.
Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas complementarias relativas a los capítulos IV,V,VII,IX
y X del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera
____________________________________________________________________________

K2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
K22 -

MOVIMENTS DE TERRES

K225 - REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES I GRANULATS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K2255R70.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions d'estesa de terres o granulats, i compactació si es el cas, per al reblert de rases, forats d'excavacions o esplanades que han d'augmentar
la seva cota d'acabat, i operacions de correcció de la superfície del fons d'una excavació, prèviament al seu reblert.
S'han considerat els tipus següents:
- Terraplenat i piconatge amb terres adequades d'esplanades
- Terraplenat i piconatge en rases i pous, amb terres adequades
- Reblert de rases amb canonades o instal·lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenint
d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus
- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenint d'una
planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Terraplenat i piconatge de terres o reblert de rases:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Aportació del material si es tracta de graves, tot-u o granulats reciclats
- Reblert de les rases per tongades del gruix indicat
- Compactació de les terres o sorres
Reblert o estesa amb graves per a drenatges:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig dels nivells
- Aportació del material
- Reblert i estesa per tongades succesives
TERRAPLENAT I PICONATGE O REBLERT DE RASES:
Conjunt d'operacions d'estesa i compactació de terres adequades o sorres, per a aconseguir una plataforma amb terres superposades, o el reblert
d'una rasa.
El material s'ha d'estendre per tongades successives sensiblement paral·leles a la rasant final.
El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactació prevista d'acord amb els mitjans que s'utilitzin.
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions corresponent.
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).
REBLERT O ESTESA DE GRAVES PER A DRENATGE:
Estesa de graves per tongades de gruix uniforme i sensiblement paral·leles a la rasant final.
Les graves han de ser netes, sense argila, margues ni altres materials estranys.
Les tongades han de quedar compactades adequadament. El grau de compactació ha de ser superior al dels terrenys adjacents al seu mateix nivell.
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la DF d'acord amb el terreny adjacent i el sistema
previst d'evacuació d'aigua. Com a condicions generals ha de complir:
- Mida del granulat: <= 76 mm
- Percentatge que passa pel tamís 0,080 (UNE 7-050): <= 5%

GESTIÓ DE RESIDUS

K2R3 - TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIÓ A INSTALꞏLACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K2R35069.
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 l'obra.
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" de l'obra.
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal que tinguin l'aprovació de la DF.
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el que la DF no accepti per a reutilitzar en obra,
s'ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:
- Identificació del productor dels residus
- Identificació del posseïdor dels residus
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de valorització o eliminació final del residu, la
identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al seu
desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en
el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
TERRES:
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, 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.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció
i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.
____________________________________________________________________________

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA:
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura ambient sigui inferior a:
- 0°C en reblert o estesa de grava
- 2°C en terraplenat amb terres adequades
S'han de mantenir els pendents i els dispositius de drenatge necessaris per a evitar entollaments.
A les vores amb estructures de contenció la compactació s'ha de fer amb piconadora manual (picadora de granota).
No s'ha de treballar simultàniament en capes superposades.
Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que l'última no s'hagi eixugat.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

K2R54269,K2R540E0.

TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de
la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.

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

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
de cimientos DB-SE-C.
____________________________________________________________________________
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K2R5 - TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTALꞏLACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material d'excavació.
S'han considerat les operacions següents:
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció o demolició
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus
RESIDUS ESPECIALS:
Els residus especials sempre s'han de separar.
Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta.
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos.
Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació
del tipus de perillositat.
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments
Pàgina: 184

Centre per a gent gran a Vilobí d'Onyar

Centre per a gent gran a Vilobí d'Onyar

accidentals
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols de
perillositat representat en les etiquetes.
Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar excessiva.
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en posició vertical i sobre cubetes de retenció de
líquids per tal d'evitar fuites.
Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat.
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material.
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi.
TRANSPORT A OBRA:
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i Enderrocs" de l'obra.
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" de l'obra.
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal que tinguin l'aprovació de la DF.
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el que la DF no accepti per a reutilitzar en obra,
s'ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:
- Identificació del productor dels residus
- Identificació del posseïdor dels residus
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de valorització o eliminació final del residu, la
identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos
y lista europea de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto.
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels
residus.
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció
i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

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

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.

Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger, de
central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de camió, amb bomba
o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó.
S'han considerat els elements a formigonar següents:
- Rases i pous
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Formigonament:
- Preparació de la zona de treball
- Humectació de l'encofrat
- Abocada del formigó
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas
- Curat del formigó
CONDICIONS GENERALS:
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08, en especial les que fan referència a la durabilitat
del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de l'EHE-08) en funció de les classes d'exposició.
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres.
La DF comprovarà l'abséncia de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de considerar els defectes inadmisibles d'acord amb
el projecte la DF valorarà la reparació.
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements adherits.
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa de formigó sense que es toquin entre elles.
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma EHE-08.
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831.
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora
que ho autoritzi explícitament la DF.
RASES I POUS:
Toleràncies d'execució:
- Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensió en la direcció considerada, ± 50 mm
- Nivells:
- Cara superior del formigó de neteja: + 20 mm, - 50 mm
- Cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm
- Gruix del formigó de neteja: - 30 mm
- Dimensions en planta:
- Fonaments encofrats: + 40 mm; -20mm
- Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada):
- D <= 1 m: + 80 mm; -20mm
- 1 m < D <= 2,5 m: + 120 mm , -20mm
- D > 2,5 m: + 200 mm , -20mm
- Secció transversal (D:dimensió considerada):
- En tots els casos: + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm)
- D <= 30 cm: + 10 mm, - 8 mm
- 30 cm < D <= 100 cm: + 12 mm, - 10 mm
- 100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm
- Planor (EHE-08 art.5.2.e):
- Formigó de neteja: ± 16 mm/2 m
- Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m
- Cares laterals (fonaments encofrats)± 16 mm/2 m

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en
el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos
y lista europea de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció
i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.
____________________________________________________________________________

K2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
K2R -

GESTIÓ DE RESIDUS

K2RA - DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTALꞏLACIO AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K2RA7LP1,K2RA73G1.
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.

____________________________________________________________________________

K3 - FONAMENTS
K31 -

RASES I POUS DE FONAMENTS

K315 - FORMIGONAMENT DE RASES I POUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K31522H4.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ:
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la
Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus,
d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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FORMIGONAMENT:
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada.
La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la
temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest
cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida.
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del formigó.
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades en posició definitiva.
La DF comprovarà l'abséncia de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de considerar els defectes inadmisibles d'acord amb
el projecte la DF valorarà la reparació.
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una compactació completa de la massa
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament al formigonament.
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis
que retardin l'adormiment.
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells.
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la mescla i de manera que s'eliminin forats i s'eviti
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la segregació.
S'ha de garantitzar que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de l'armadura.
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el formigó.
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha
de ser aprovada per la DF.
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els granulats al descobert i el junt net.
Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius.
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre que es justifiqui i es supervisi per la DF.
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la humitat de l'element de formigó mitjançant el
curat adequat i d'acord amb EHE-08.
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element.
FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi
una massa compacta i sense que es produeixin disgregacions.
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als paraments.
FORMIGÓ ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTANT:
No es necessari la compactació del formigó.

Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de l'EHE i l'UNE 36831.
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha
de ser mai inferior a l'especificat a la DT.
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó
o a l'adherència entre ells.
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que totes les barres quedin recobertes de formigó.
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern.
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal.
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, sense que es produeixin lesions en el formigó
proper a la zona d'empalmament.
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega.
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de forma permanent una resistència
a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm.
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura no resistent. La disposició dels punts de
lligat ha de complir l'especificat en l'apartat 69.4.3.1 de l'EHE.
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'artícle 69.4.3.2 de l'EHE, seguint els procediments establerts en la UNE 36832.
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària dels solapaments i la posició dels diferents
empalmaments en barres properes, ha de seguir les prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2.
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de l'EHE amb els procediments descrits en la UNE 36832.
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les especificacions de la DT i les indicacions del fabricant,
en qualsevol cas, s'ha de complir l'especificat en l'artícle 69.5.2.6 de l'EHE.
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició durant l'abocada i la compactació del
formigó.
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en cap punt, als valors determinats en
la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica l'article
8.2.1 de la mateixa norma.
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen part de l'armadura, han de complir els recobriments
mínims, a efectes de garantir la durabilitat de la peça.
Distància lliure armadura parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)
Recobriment en peces formigonades contra el terreny: >= 70 mm
Distància lliure barra doblegada - parament: >= 2 D
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i llargària de les barres ha de seguir les
prescripcions de l'EHE, article 69.5.1.
Toleràncies d'execució:
- Llargària solapa: - 0 mm, + 50 mm
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)
- Posició:
- En series de barres paral·leles: ± 50 mm
- En estreps i cèrcols: ± b/12 mm
(on b es el costat menor de la secció de l'element)
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831.
BARRES CORRUGADES:
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas de peces comprimides, formigonades en posició
vertical, on no sigui necessari realitzar empalmaments en les armadures.
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre equivalent es el de la secció circular equivalent a la
suma de les seccions de les barres que formen el grup).
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre equivalent no ha de ser de més de 70 mm.
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament.
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE.
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la secció de la barra solapada més gran.
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 granulat màxim, >= 20 mm
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb)
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25 granulat màxim
Llargària solapa: a x Lb neta:
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la EHE).

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
FORMIGONAMENT:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la
DF.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.
- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb observació de l'estat de neteja i entrada d'aigua en
tot el recinte.
- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions d'encofrat. Mesura de les dimensions de totes les unitats
estructurals d'obra, entre els encofrats, abans de formigonar.
- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal d'evitar moviments de la ferralla durant el formigonat.
- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i condicions ambientals.
- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE-08.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, segons l'article 100. Control de l'element construït
de l'EHE-08.
- Assaigs d'informació complementària.
De les estructures projectades i construïdes d'acord a la Instrucció EHE-08, en les que els materials i l'execució hagin assolit la qualitat
prevista, comprovada mitjançant els controls preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de càrrega,
les incloses en els següents supòsits:
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el plec de prescripcions tècniques particulars.
- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix certes condicions específiques. En aquest cas
el plec de prescripcions tècniques particulars establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota precisió la forma de
realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats.
- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, funcionalitat o durabilitat de l'estructura.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE-08.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs d'informació complementaria (testimonis, ultrasons,
escleròmetre) sobre el formigó endurit, per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres característiques de l'element
formigonat.

CONDICIONS GENERALS:
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí,
de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona.
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors
ha de complir l'especificat en la taula 69.8.2 de l'EHE-08
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir l'especificat en l'article 37.2.5 de l'EHE. Es prohibeix
l'ús de fusta o qualsevol material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser metàl·lics.
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han d'executar operaris qualificats d'acord amb la
normativa vigent.

____________________________________________________________________________

K3 - FONAMENTS
K31 -

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

RASES I POUS DE FONAMENTS

K31B - ARMADURES PER A RASES I POUS

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
BARRES CORRUGADES:
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament)
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra
d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K31B3000.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura
passiva d'elements estructurals de formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a perfils d'acer.
S'han considerat les armadures per als elements següents:
- Fonaments
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Tallat i doblegat de l'armadura
- Neteja de les armadures
- Neteja del fons de l'encofrat
- Col·locació dels separadors
- Muntatge i col·locació de l'armadura
- Subjecció dels elements que formen l'armadura
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat
CONDICIONS GENERALS:
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural
DB-SE.
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels següents punts:
Pàgina: 188

Centre per a gent gran a Vilobí d'Onyar

Centre per a gent gran a Vilobí d'Onyar

- Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades.
- Rectitud.
- Lligams entre les barres.
- Rigidesa del conjunt.
- Netedat dels elements.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit,
coneixements tècnics i experiència son fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.

+-------------------------------------------------------------------+
¦
¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦
¦
¦-----------------¦
¦
¦
¦
¦
¦Parcial ¦ Total ¦
¦
¦
¦
¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦
¦
¦
¦ + 60 mm ¦
¦
¦
¦Murs
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm ¦± 20 mm ¦
± 50 mm
¦
¦Recalçats
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦
¦± 20 mm ¦
¦
¦Riostres
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦Basaments
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦Enceps
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦Pilars
¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦Bigues
¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 % ¦ ± 2 mm ¦
¦
¦Llindes
¦
¦
¦ ± 10 mm ¦ ± 5 mm ¦
¦
¦Cèrcols
¦
¦
¦ ± 10 mm ¦ ± 5 mm ¦
¦
¦Sostres
¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦
¦
¦
¦
¦Lloses
¦
¦± 50 mm ¦ - 40 mm ¦ ± 2 % ¦
± 30 mm/m ¦
¦
¦
¦
¦ + 60 mm ¦
¦
¦
¦Membranes
¦
¦± 30
¦
¦
¦
¦
¦Estreps
¦
¦± 50 mm ¦ ± 10 mm ¦± 10 mm ¦
¦
+-------------------------------------------------------------------+
MOTLLES RECUPERABLES:
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció dels nervis de l'estructura.
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis formigonats.
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar.
FORMIGÓ PRETENSAT:
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges.
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han de resistir la distribució de càrregues durant
el tesat de les armadures i la transmissió de l'esforç de pretesat al formigó.
El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar d'acord amb el tesat de les armadures.
FORMIGÓ VIST:
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, sense rebaves ni irregularitats.
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre procediment eficaç per a que les arestes vives
del formigó resultin ben acabades.
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives.
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K3 - FONAMENTS
K31 -

RASES I POUS DE FONAMENTS

K31D - ENCOFRAT PER A RASES I POUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K31DC100.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que formen el motlle on s'abocarà el formigó.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació del pla de recolzament
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant
- Tapat dels junts entre peces
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament
- Aplomat i anivellament de l'encofrat
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.
CONDICIONS GENERALS:
Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar reflectits com a mínim:
- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat
- Plànols executius del cindri i els seus components
- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs, grapes, etc..
S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o apuntalament on figurin els requisits per a la seva manipulació,
ajust, contrafletxa, càrregues, desclavament i desmantellament.
La DF disposarà d'un certificat on es garantitzi que els seus components compleixen amb les especificacions del plec de condicions tècniques.
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a garantir les toleràncies dimensionals
i per a suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que comporta el seu formigonament i
compactació.
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan es faciliti a la DF certificat emès per una
entitat de control, conforme els panells han rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas,
la col·locació d'aquests productes.
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de junts de formigonament, especialment quan siguin
elements que posteriorment s'hagin d'unir per a treballar solidàriament.
Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les característiques del desencofrant i dels possibles efectes sobre
el formigó
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar vernissos antiadherents a base de silicones o preparats
d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució.
Els encofrats hauran de complir les característiques següents:
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada
- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica
- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres
- Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d'esbombaments fora de toleràncies
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat
- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni sotragades.
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar.
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de l'encofrat.
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de l'element. Han d'anar degudament travats en tots
dos sentits.
Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi els esforços horitzontals produïts durant l'execució dels
sostres, podent-se utilitzar els següents procediments:
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes horitzontals i un 2% com a mínim de les càrregues
verticals
- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i rigidesa suficients
- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracció del formigó.
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF.
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de formigonada la peça, si durant aquest interval
no s'han produït temperatures baixes o d'altres causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers verticals
d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels set dies, amb les mateixes salvetats anteriors.
La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú.
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis que es puguin derivar d'una fissuració prematura
fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de desencofrat.
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense l'autorització de la DF.
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del parament.
En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) la DF podrà exigir una proba sobre un prototip, prèviament
a la seva utilització a l'estructura, per tal de poder avaluar el seu comportament durant l'execució
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes per l'humitat del reg i del formigó, sense
que deixin fugir pasta o beurada durant el formigonament, ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. Per a evitar-ho es podrà autoritzar
un segellant adient
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000
- Planor:
- Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió
- Per a revestir: ± 15 mm/m
Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament:
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que absorbeixi l'aigua continguda al formigó, i s'ha
de comprovar la situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes.
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les condicions en que s'han d'utilitzar.
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i qualsevol element dels mateixos que no sigui portant
de l'estructura.
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc,
no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma correcta.
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió total de l'encofrat, abans de formigonar.
El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu.
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat
i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat cada element.
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.
El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la resistència necessària per a suportar amb seguretat
i sense excessives deformacions els esforços als que estarà sotmès amb posterioritat.
Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui impedir el lliure moviment de les juntes de retracció,
assentament o dilatació així com de les articulacions.
No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF.
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte dels sotaponts i puntals als sostres.
ELEMENTS VERTICALS:
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat.
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la compactació del formigó. Aquestes obertures s'han
de disposar amb un espaiament vertical i horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària.
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals d'esveltesa més gran de 10.
ELEMENTS HORITZONTALS:
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la contrafletxa necessària per a que, desencofrat
i carregat l'element, aquest conservi una lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de la llum.
Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny o a sostres alleugerits. Quan aquest estiguin sobre
el terreny cal asegurar que no assentaran.
Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill
Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti negativament a altres parts de l'estructura executades
amb anterioritat.
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o plàstics.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades
per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100%
del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
____________________________________________________________________________
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ESTRUCTURES D'ACER
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material base.
El plec de prescripcions tècniques particulars definirà el sistema de protecció enfront la corrossió.
Els mètodes de protecció podran ser:
- Metalització, segons l'UNE-EN ISO 2063.
- Galvanització en calent, segons l'UNE-EN ISO 1461.
- Sistemes de pintura, segons l'UNE-EN ISO 12944.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K442502D,K4435111,K44Z5A25,K4415115,K4425025.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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
EAE-2011, 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 EAE-2011, UNE-EN 10025-2
- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, segons EAE-2011, UNE-EN 10210-1
- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, segons EAE-2011, UNE-EN 10219-1
- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons EAE-2011, 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 anivellació 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 reblir 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 i a l'article 80 de l'EAE.
- En obres d'enginyeria civil: Límits establerts a l'article 640.12 del PG3 i l'article 80 de l'EAE.
PILARS:
Si la base del pilar ha de quedar embeguda dins de formigó no necessitarà protecció 30 mm per sota del nivell del formigó.
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 d'acord a les normes recollides a la taula 29.2.b de l'EAE
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 establerts a l'article 29.2 de l'EAE.
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i pandeig local de les xapes, i ha de facilitar el muntatge
i les inspeccions.
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm.
La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin com a calibrats.
Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la superfície de recolzament de la femella i la part
no roscada de l'espiga ha d'haver, com a mínim:
- En cargols pretesats: 4 filets complerts més la sortida de la rosca
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes.
En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap del cargol.
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar volanderes. Si s'utilitzen han d'anar sota el cap dels cargols,
han de ser aixamfranades i el xamfrà ha d'estar situat en direcció al cap del cargol.
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar col·locades de la forma següent:
- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella
- Cargols 8.8: sota de l'element que gira
Toleràncies d'execució:
- Franquícia màxima entre superfícies adjacents:
- Si s'utilitzen cargols no pretesats: 2 mm
- Si s'utilitzen cargols pretesats: 1 mm
- Diàmetre dels forats:
- En obres d'edificació: Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A i a l'article 76.2 de l'EAE
- En obres d'enginyeria civil: Límits establerts als apartats 640.5.1.3 i 640.5.1.4 del PG3 i a l'article 76.2 de l'EAE
- Posició dels forats:
- En obres d'edificació: Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A i a l'article 76.2 de l'EAE
- En obres d'enginyeria civil: Límits establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 i a l'article 76.2 de l'EAE
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
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CONDICIONS GENERALS:
El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser aprovats per la DF abans d'iniciar els treballs en
obra.
Qualsevol modificació durant els treballs ha d'aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment en els plànols 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 disminuida pels sistemes de muntatges utilitzats.
Els dispositius d'ancoratge provisionals s'han d'assegurar per a evitar que s'afluixin de forma involuntària.
Durant el procés 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 desplaçaments 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.
Es tindrà especial cura del drenatge de cobertes i façanes, així com s'evitaran zones on es pugui dipositar l'aigua de forma permanent.
Els elements de fixació i ancoratge dispossaran de protecció adient a la classe d'expossició ambiental.
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.
Les 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 l'UNE-ENV 1090-2.
Les estructures amb acers d'alt límit elàstic s'executaran considerant els requisits addicionals de l'UNE-ENV 1090-3.
Les estructures amb gelosia de secció foradada s'executaran tenint en compte els requisits addicionals de l'UNE-ENV 1090-4.
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS:
Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre procediment sempre que proporcioni un acabat equivalent.
Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits establerts a l'apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d'edificació
o els establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 en obres d'enginyeria civil.
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues o més peces.
Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o punxonatge de dos forats i posterior oxitall.
Després 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, a menys que així ho expliciti el plec de condicions tècniques particulars.
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 començar 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 la clau dinamomètrica.
- Mètode de la femella indicadora.
- Mètode convinat.
Les superfícies 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:
- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa
- Per arc submergit amb fil/filferro
- Per arc submergit amb elèctrode nu
- Per arc amb gas inert
- Per arc amb gas actiu
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert
- Per arc de connectors
Les soldadures s'han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la neu.
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, mida
i tipus de les unions, especificacions dels tipus d'electròdes i preescalfament, seqüència de soldadura, limitacions a la soldadura discontinua
i comprovacions intermèdies, girs o voltes de les peces necessàries per la soldadura, detall de les fixacions provisionals, disposicions en front
l'esquinçament laminar, referència al pla d'inspecció i assaigs, i tots els requeriments per al identificació de les soldadures.
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons l'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 procés de soldadura i que estan lliures de
fissures.
Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar
el procés de soldatge. S'han de mantenir seques i lliures de condensacions.
Els 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.
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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 i l'article 77
de l'EAE per a obres d'edificació o d'acord amb l'article 640.5.2 del PG3 i l'article 77 de l'EAE 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 compatibilitat 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.

les exigides per la normativa vigent.
UNIONS SOLDADES:
En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb
les exigides per la normativa vigent.
Es controlaran tots els cordons de soldadura.
Les soldadures que durant el procés de fabricació resultin inaccessibles, seran inspeccionades amb anterioritat.
A l'autocontrol de les soldadures es comprovarà com a mínim:
-Inspecció visual de tots els cordons.
-Comprovacions mitjançant assajos no destructius segons la taula 91.2.2.5 de l'EAE.
Es realitzaran els següents assajos no destructius segons la norma EN12062
-Líquids penetrants(LP) segons UNE-EN 1289.
-Partícules magnètiques(PM),segons UNE-EN 1290.
-Ultrasons(US), segons UNE-EN 1714.
-Radiografies(RX), segons UNE-EN 12517.
A tots els punt a on existeixin creuament de cordons de soldadura es realitzarà una radiografia addicional
Es realitzarà una inspecció mitjançant partícules magnètiques o líquids penetrants d'un 15% del total de la longitud de les soldadures en angle.
Es realitzarà una inspecció radiogràfica i ultrasònica de les soldadures a topar en planxes i unions en T quan aquestes siguin a topar.
Els criteris d'acceptació de les soldadures es basaran en l'UNE-EN ISO 5817.
UNIONS CARGOLADES:
La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals com bigues, i del 25% per a elements secundaris com rigiditzadors.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer 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.
No s'acceptaran soldadures realitzades per soldadors no qualificats

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 pèrdues de material corresponents a retalls.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
OBRES D'EDIFICACIÓ:
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE).
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:
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE).
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:
Abans de l'inici de l'execució, la DF verificarà que existeix un programa de control desenvolupat pel constructor, tant per als productes com
per a l'execució.
Previ al subministrament, el constructor presentarà a la DF la següent documentació:
- creditació que el procés de muntatge al taller dels elements de l'estructura posseeix distintiu de qualitat reconegut.
- Acreditació que els productes d'acer posseeixen distintiu de qualitat reconegut.
- En processos de soldadura, certificats d'homologació dels soldadors segons UNE-EN 2871 i del procés de soldadura segons UNE-EN ISO 15614-1.
La DF comprovarà que els productes d'acer subministrats pel taller a l'obra, s'acompanyen de la seva fulla de subministrament, en cas que no es
pugui realitzar la traçabilitat de la mateixa, aquesta serà rebutjada.
Prèvi a l'execució es fabricaran per a cada element i cada material a tallar, com a mínim quatre provetes, per part del control extern de l'entitat
de control segons l'article 91.2.2.1 de l'EAE.
Es comprovarà que les dimensions dels elements elaborats al taller son les mateixes que les dels plànols de taller , considerant-se les toleràncies
al plec de condicions.
Amb anterioritat a la fabricació, el constructor proposarà la seqüència d'armat i soldadura, aquesta haurà de ser aprovada per la DF.
Es marcaran les peces amb pintura segons plànols de taller, per identificar-les durant el muntatge al taller i a l'obra.
L'autocontrol del procés de muntatge inclourà com a mínim:
-Identificació del elements.
-Situació dels eixos de simetria.
-Situació de les zones de suport contigües.
-Paral·lelisme d'ales i platabandes.
-Perpendicularitat d'ales i ànimes.
-Abonyegament, rectitud i planor d'ales i ànimes.
-Contrafletxes.
La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals i del 25% per a elements secundaris.
La DF comprovarà amb antelació al muntatge la correspondència entre el projecte i els elements elaborats al taller, i la documentació del
subministrament.
El constructor elaborarà la documentació corresponent al muntatge, aquesta serà aprovada per la DF, i com a mínim inclourà:
-Memòria de muntatge.
-Plànols de muntatge.
-Programa d'inspecció.
Es comprovarà la conformitat de totes les operacions de muntatge, especialment:
-L'ordre de cada operació.
-Eines utilitzades.
-Qualificació del personal.
-Traçabilitat del sistema.
UNIONS SOLDADES:
Els soldadors hauran d'estar en disposició de la qualificació adient conforme a l'apartat 77.4.2 de l'EAE.
Cada soldador identificarà el seu treball amb marques personals no transferibles.
La soldadura es realitzarà segons l'apartat 77.4.1 de la EAE, el constructor realitzarà el assajos i probes necessàries per establir el mètode
de soldadura més adient.
Abans de realitzar la soldadura, es farà una inspecció de les peces a unir segons l'UNE-EN 970.
Les inspeccions de les soldadures les realitzarà un inspector de soldadura de nivell 2 o persona autoritzada per la DF.
UNIONS CARGOLADES:
Es comprovaran .els parells de serratge aplicats als cargols.
En el cas de cargols pretesats es comprovarà que l'esforç aplicat és superior al mínim establert.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer 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.
UNIONS CARGOLADES:
La DF determinarà les unions que han de ser objecte d'anàlisi.
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 toleràncies 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:
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:
Inspecció visual de la unitat acabada.
En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ

K459 - FORMIGONAT DE SOSTRES AMB ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K45917C4.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger, de
central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de camió, amb bomba
o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó.
S'han considerat els elements a formigonar següents:
- Sostres amb elements resistents industrialitzats
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Formigonament:
- Preparació de la zona de treball
- Humectació de l'encofrat
- Abocada del formigó
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas
- Curat del formigó
CONDICIONS GENERALS:
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08, en especial les que fan referència a la durabilitat
del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de l'EHE-08) en funció de les classes d'exposició.
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres.
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements adherits.
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa de formigó sense que es toquin entre elles.
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma EHE-08.
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831.
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora
que ho autoritzi explícitament la DF.
FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES:
Toleràncies d'execució:
- Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals): ± 20 mm
- Secció transversal (D: dimensió considerada):
- D <= 30 cm: + 10 mm, - 8 mm
- 30 cm < D <= 100 cm: + 12 mm, - 10 mm
- 100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm
- Desviació de la cara encofrada respecte el pla teòric:
- Arestes exteriors pilars vistos i junts en formigó vist: ± 6 mm/3 m
- Resta d'elements: ± 10 mm
Les toleràncies han de complir l'especificat en l'article 5.3 de l'annex 11 de la norma EHE-08.
SOSTRES D'ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS:
Gruix de la capa de compressió:
- Sobre biguetes: 40 mm
- Sobre peces d'entrebigat ceràmiques o de morter de ciment: 40 mm
- Sobre peces d'entrebigat de poliestiré: 50 mm
- Sobre peces d'entrebigat si l'acceleració sísmica>=0.16g: 50 mm
- Sobre lloses alveolars pretensades: 40 mm
Toleràncies d'execució:
- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals:
- Acabat reglejat mecànic: ± 12 mm/3 m
- Acabat mestrejat amb regla: ± 8 mm/3 m
- Acabat llis: ± 5 mm/3 m
- Acabat molt llis: ± 3 mm/3 m
- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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FORMIGONAMENT:
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada.
La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la
temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest
cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida.
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del formigó.
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades en posició definitiva.
La DF comprovarà l'abséncia de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de considerar els defectes inadmisibles d'acord amb
el projecte la DF valorarà la reparació.
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una compactació completa de la massa
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament al formigonament.
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis
que retardin l'adormiment.
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells.
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la mescla i de manera que s'eliminin forats i s'eviti
la segregació.
S'ha de garantitzar que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de l'armadura.
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el formigó.
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha
de ser aprovada per la DF.
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els granulats al descobert i el junt net.
Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius.
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre que es justifiqui i es supervisi per la DF.
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la humitat de l'element de formigó mitjançant el
curat adequat i d'acord amb EHE-08.
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element.
FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi
una massa compacta i sense que es produeixin disgregacions.
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als paraments.
FORMIGÓ ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTANT:
No es necessari la compactació del formigó.
FORMIGÓ LLEUGER:
Per realitzar una compactació correcte del formigó lleuger es reduirà la separació entre posicions consecutives dels vibradors al 70% de la utilitzada
per a un formigó convencional
S'evitarà que el granulat lleuger suri com a conseqüència d'un excessiu vibrat.
L'acabat superficial de la cara on s'aboqui el formigó es realitzarà mitjançant eines adients que garanteixin que el granulat s'introdueixi a
la massa de formigó i quedi recobert per la beurada
SOSTRES D'ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS:
Les peces entre bigues o nervis, han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del formigó.
Les superfícies de peces de formigó prefabricades han d'estar ben humitejades en el moment del formigonat
En cas d'emprar-se peces ceràmiques s'ha de regar generosament.
L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element.
El formigonament dels nervis i de la capa de compressió dels sostres s'ha de realitzar simultàniament.
S'ha de fer des d'una alçària inferior a 1 m i en el sentit dels nervis, sense que es produeixin disgregacions. S'ha d'evitar la desorganització
de les armadures, de les malles i d'altres elements del sostre.
En el formigonat de lloses alveolars s'ha de compactar el formigó de junts amb un vibrador que pugui penetrar en l'ample d'aquests, excepte s'utilitza
formigó autocompactant

formigonat.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
FORMIGONAMENT:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la
DF.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.
- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb observació de l'estat de neteja i entrada d'aigua en
tot el recinte.
- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions d'encofrat. Mesura de les dimensions de totes les unitats
estructurals d'obra, entre els encofrats, abans de formigonar.
- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal d'evitar moviments de la ferralla durant el formigonat.
- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i condicions ambientals.
- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE-08.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, segons l'article 100. Control de l'element construït
de l'EHE-08.
- Assaigs d'informació complementària.
De les estructures projectades i construïdes d'acord a la Instrucció EHE-08, en les que els materials i l'execució hagin assolit la qualitat
prevista, comprovada mitjançant els controls preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de càrrega,
les incloses en els següents supòsits:
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el plec de prescripcions tècniques particulars.
- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix certes condicions específiques. En aquest cas
el plec de prescripcions tècniques particulars establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota precisió la forma de
realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats.
- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, funcionalitat o durabilitat de l'estructura.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE-08.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs d'informació complementaria (testimonis, ultrasons,
escleròmetre) sobre el formigó endurit, per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres característiques de l'element
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K45G - FORMIGONAT D'ELEMENTS LOCALITZATS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K45GD7C5.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger, de
central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de camió, amb bomba
o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó.
S'han considerat els elements a formigonar següents:
- Zones localitzades d'estructures com daus de recolzament, etc.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Formigonament:
- Preparació de la zona de treball
- Humectació de l'encofrat
- Abocada del formigó
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas
- Curat del formigó
CONDICIONS GENERALS:
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08, en especial les que fan referència a la durabilitat
del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de l'EHE-08) en funció de les classes d'exposició.
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres.
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements adherits.
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa de formigó sense que es toquin entre elles.
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma EHE-08.
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831.
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora
que ho autoritzi explícitament la DF.
FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES:
Toleràncies d'execució:
- Verticalitat de línies i superficies (H alçària del punt considerat):
- H <= 6 m: ± 24 mm
- 6 m < H <= 30 m: ± 4H, ± 50 mm
- H >= 30 m: ± 5H/3, ± 150 mm
- Verticalitat, arestes exteriors i junts de dilatació vistos (H alçària del punt considerat):
- H <= 6 m: ± 12 mm
- 6 m < H <= 30 m: ± 2H, ± 24 mm
- H >= 30 m: ± 4H/5, ± 80 mm
- Desviacions laterals:
- Peces: ± 24 mm
- Junts: ± 16 mm
- Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals): ± 20 mm
- Secció transversal (D: dimensió considerada):
- D <= 30 cm: + 10 mm, - 8 mm
- 30 cm < D <= 100 cm: + 12 mm, - 10 mm
- 100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm
- Desviació de la cara encofrada respecte el pla teòric:
- Arestes exteriors pilars vistos i junts en formigó vist: ± 6 mm/3 m
- Resta d'elements: ± 10 mm
Les toleràncies han de complir l'especificat en l'article 5.3 de l'annex 11 de la norma EHE-08.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
FORMIGONAMENT:
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada.
La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la
temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest
cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida.
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del formigó.
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades en posició definitiva.
La DF comprovarà l'abséncia de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de considerar els defectes inadmisibles d'acord amb
el projecte la DF valorarà la reparació.
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una compactació completa de la massa
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament al formigonament.
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis
que retardin l'adormiment.
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells.
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la mescla i de manera que s'eliminin forats i s'eviti
la segregació.
S'ha de garantitzar que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de l'armadura.
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el formigó.
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha
de ser aprovada per la DF.
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els granulats al descobert i el junt net.
Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius.
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre que es justifiqui i es supervisi per la DF.
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Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la humitat de l'element de formigó mitjançant el
curat adequat i d'acord amb EHE-08.
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element.
FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi
una massa compacta i sense que es produeixin disgregacions.
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als paraments.

- Aplicació del morter o adhesiu, d'acord amb les instruccions del fabricant
Reparació de fissures en elements estructurals i reparació de cantell de sostre o balcó:
- Determinació de la zona a sanejar
- Eliminació del formigó en mal estat fins a arribar a les armadures
- Netejar les armadures de restes de formigó adherit
- Aplicació del morter per passivar les armadures, d'acord amb les instruccions del fabricant, en dues capes
- Restitució del volum amb morter polimèric
- Neteja de la zona de treball
PONT D'UNIÓ ENTRE SUPERFÍCIES DE FORMIGÓ:
El morter ha de cobrir completament la superfície del formigó on s'ha d'afegir formigó nou.
El morter ha d'estar adherit a la base, sense deixar bosses.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
FORMIGONAMENT:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la
DF.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.
- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb observació de l'estat de neteja i entrada d'aigua en
tot el recinte.
- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions d'encofrat. Mesura de les dimensions de totes les unitats
estructurals d'obra, entre els encofrats, abans de formigonar.
- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal d'evitar moviments de la ferralla durant el formigonat.
- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i condicions ambientals.
- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE-08.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, segons l'article 100. Control de l'element construït
de l'EHE-08.
- Assaigs d'informació complementària.
De les estructures projectades i construïdes d'acord a la Instrucció EHE-08, en les que els materials i l'execució hagin assolit la qualitat
prevista, comprovada mitjançant els controls preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de càrrega,
les incloses en els següents supòsits:
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el plec de prescripcions tècniques particulars.
- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix certes condicions específiques. En aquest cas
el plec de prescripcions tècniques particulars establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota precisió la forma de
realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats.
- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, funcionalitat o durabilitat de l'estructura.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE-08.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs d'informació complementaria (testimonis, ultrasons,
escleròmetre) sobre el formigó endurit, per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres característiques de l'element
formigonat.
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K45R - REPARACIÓ D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K45RE000,K45RA011.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Reparacions d'estructures de formigó armat.
S'han considerat les operacions següents:
- Repicat de superfície de formigó, sanejant armadures, deixant-les al descobert
- Escatat i raspallat d'armadures
- Passivat d'armadures
- Restitució de volum de formigó
- Pont d'unió entre superfícies de formigó
- Reparació de fissures en elements estructurals de formigó
- Reparació de cantell de sostre o balcó de formigó
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Repicat de superfície de formigó, sanejant armadures, deixant-les al descobert:
- Determinació de la zona a sanejar
- Eliminació del formigó en mal estat fins a arribar a les armadures
- Netejar les armadures de restes de formigó adherit
- Neteja de la zona de treball
Escatat i raspallat d'armadures:
- Determinació de les armadures a sanejar
- Raspallat de les armadures, i en el seu cas, aplicació de raig de sorra
- Neteja de la zona de treball
Passivat d'armadures:
- Neteja i preparació de la superfície a tractar
- Aplicació del morter, d'acord amb les instruccions del fabricant, en dues capes
Restitució de volum de formigó:
- Neteja i preparació de la superfície a tractar
- Aplicació del morter, d'acord amb les instruccions del fabricant, en diferents capes
Pont d'unió entre superfícies de formigó:
- Neteja i preparació de la superfície a tractar
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
PASSIVAT D'ARMADURES, RESTITUCIÓ DE VOLUM DE FORMIGÓ O PONT D'UNIÓ ENTRE SUPERFÍCIES DE FORMIGÓ:
El suport ha d'estar net, sense greixos, olis o restes de ciment.
No ha de tenir zones amb esquerdes o mal adherides.
El morter s'ha de barrejar seguint les instruccions del fabricant, i s'ha d'aplicar abans del temps màxim establert.
Si s'ha d'aplicar un morter de reparació o de reblert a continuació del passivat d'armadures, o del pont d'unió, cal no sobrepassar els temps
màxims d'adherència entre els dos morters.
Temperatura d'aplicació
- Passivat armadures o pont d'unió : >= 5º C
- Restitució de volums : >= 8º C
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
REPARACIÓ DE FISSURES EN PILARS O MURS I PONT D'UNIÓ:
m2 de superfície en elements lineals o superficials, 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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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K4BP1116,K4B9DA66.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura
passiva d'elements estructurals de formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a perfils d'acer.
S'han considerat les armadures per als elements següents:
- Elements estructurals de formigó armat
- Ancoratge de barres corrugades en elements de formigó existents
- Armadura per a reforç de llosana de balcó d'estructura de perfils d'acer, una vegada nets aquests, col·locant un cèrcol perimetral connectat
als perfils del balcó amb grapes en forma d'U
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Tallat i doblegat de l'armadura
- Neteja de les armadures
- Neteja del fons de l'encofrat
- Col·locació dels separadors
- Muntatge i col·locació de l'armadura
- Subjecció dels elements que formen l'armadura
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat
Per armadures ancorades a elements de formigó existents inclou també:
- Perforació del formigó
- Neteja del forat
- Injecció de l'adhesiu al forat
- Immobilització de l'armadura durant el procés d'assecat de l'adhesiu
CONDICIONS GENERALS:
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de l'EHE i l'UNE 36831.
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha
de ser mai inferior a l'especificat a la DT.
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó
o a l'adherència entre ells.
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que totes les barres quedin recobertes de formigó.
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern.
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal.
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, sense que es produeixin lesions en el formigó
proper a la zona d'empalmament.
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega.
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de forma permanent una resistència
a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm.
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura no resistent. La disposició dels punts de
lligat ha de complir l'especificat en l'apartat 69.4.3.1 de l'EHE.
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'artícle 69.4.3.2 de l'EHE, seguint els procediments establerts en la UNE 36832.
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària dels solapaments i la posició dels diferents
empalmaments en barres properes, ha de seguir les prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2.
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de l'EHE amb els procediments descrits en la UNE 36832.
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les especificacions de la DT i les indicacions del fabricant,
en qualsevol cas, s'ha de complir l'especificat en l'artícle 69.5.2.6 de l'EHE.
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició durant l'abocada i la compactació del
formigó.
Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple o altre procediment idoni. En cap cas
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es pot fer amb punts de soldadura quan les armadures estiguin a l'encofrat.
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.
Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment en mig d'aquest gruix, en la zona de tracció, segons
s'especifica a l'article 37.2.4.1 de la norma EHE, excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats.
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en cap punt, als valors determinats en
la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica l'article
8.2.1 de la mateixa norma.
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen part de l'armadura, han de complir els recobriments
mínims, a efectes de garantir la durabilitat de la peça.
Distància lliure armadura parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)
Distància lliure barra doblegada - parament: >= 2 D
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i llargària de les barres ha de seguir les
prescripcions de l'EHE, article 69.5.1.
Toleràncies d'execució:
- Llargària solapa: - 0 mm, + 50 mm
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)
- Posició:
- En series de barres paral·leles: ± 50 mm
- En estreps i cèrcols: ± b/12 mm
(on b es el costat menor de la secció de l'element)
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831.
BARRES CORRUGADES:
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas de peces comprimides, formigonades en posició
vertical, on no sigui necessari realitzar empalmaments en les armadures.
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre equivalent es el de la secció circular equivalent a la
suma de les seccions de les barres que formen el grup).
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre equivalent no ha de ser de més de 70 mm.
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament.
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE.
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la secció de la barra solapada més gran.
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 granulat màxim, >= 20 mm
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb)
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25 granulat màxim
Llargària solapa: a x Lb neta:
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la EHE).
MALLA ELECTROSOLDADA:
El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l'especificat en l'article 69.5.2.4 de l'EHE.
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta:
- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm
(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de l'EHE)
Llargària de la solapa en malles superposades:
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS:
La llargària de la barra ancorada al formigó existent, i de la part lliure, han de ser les indicades a la DT, o en el seu defecte, superiors a
la llargària neta d'ancoratge determinada segons l'article 69.5.1.2 de l'EHE.

Els punts de control més destacables són els següents:
- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels següents punts:
- Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades.
- Rectitud.
- Lligams entre les barres.
- Rigidesa del conjunt.
- Netedat dels elements.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit,
coneixements tècnics i experiència son fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí,
de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona.
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors
ha de complir l'especificat en la taula 69.8.2 de l'EHE-08
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir l'especificat en l'article 37.2.5 de l'EHE. Es prohibeix
l'ús de fusta o qualsevol material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser metàl·lics.
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han d'executar operaris qualificats d'acord amb la
normativa vigent.
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS:
El formigó on s'ha de fer l'ancoratge ha de tenir una edat superior a quatre setmanes.
La perforació ha de ser recta i de secció circular.
El diàmetre de la perforació ha de ser 4 mm més gran que el de la barra que s'ha d'ancorar i 500 mm més llarg a la llargària neta d'ancoratge
de la mateixa.
La perforació s'ha de buidar de pols abans de col·locar l'adhesiu.
L'adhesiu s'ha de preparar seguint les tècniques del fabricant, i s'ha d'utilitzar dins del temps màxim fixat per aquest.
La temperatura del formigó a l'hora d'introduir l'adhesiu ha d'estar compresa entre 5º i 40ºC.
Al omplir la perforació amb l'adhesiu cal evitar que resti aire oclús.
Cal recollir les restes d'adhesiu que surtin quan s'introdueixi la barra a la perforació.
Una vegada introduïda la barra fins a la seva posició definitiva, no es pot rectificar la seva posició.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
BARRES CORRUGADES:
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament)
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra
d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost)
MALLA ELECTROSOLDADA:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments.
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS:
Unitat de barra ancorada, executada d'acord amb les especificacions de la DT.
ARMADURES PER A REPARACIÓ DE LLOSANA:
m de llargària de cèrcol realment executat, d'acord amb la DT.
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.
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APUNTALAMENTS D'ESTRUCTURES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K4C31520.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Muntatge i desmuntatge d'apuntalaments d'elements construïts.
S'han considerat els elements següents:
- Muntatge i desmuntatge d'estintolament de buit de pas mitjançant creu de Sant Andreu feta amb taulons i formada per solera, puntals i sotapont
superior tornapuntat en les dues diagonals, elaborada en obra
- Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga o llinda amb puntal metàl·lic telescòpic i tauló
- Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga amb puntal tubular metàl·lic de 3 tubs
- Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de revoltó amb cindri de fusta amb puntal metàl·lic i tauló
- Muntatge i desmuntatge d'apuntalament d'arc amb cindri de fusta recolzat sobre puntals metàl·lics i taulons
- Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de volta plana o nervada amb cindri de fusta elaborat a l'obra amb fusta
- Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de sostre o llosa d'escala, amb puntal metàl·lic i tauló
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'apuntalament
- Col·locació dels dispositius de subjecció i arriostrament
- Falcat i tesat dels puntals
- Desmuntatge i retirada dels apuntalaments i de tot el material auxiliar, un cop la peça estructural estigui en disposició de suportar els esforços
CONDICIONS GENERALS:
Els elements que formen l'apuntalament i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a suportar, sense 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 fàcil, que s'ha de fer sense cops ni sotragades.
Abans de començar 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.
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'apuntalament:
- Moviments locals: <= 5 mm
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La col·locació dels apuntalaments 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.
En el cas que els apuntalaments o cindris 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 desapuntalament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió periòdica del mateix.
El desapuntalament de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ESTINTOLAMENT DE BUIT DE PAS, APUNTALAMENT DE REVOLTÓ AMB CINDRI D'1,5 M, APUNTALAMENT D'ARC:
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.
APUNTALAMENT DE BIGA, APUNTALAMENT DE LLINDA:
m de llargària realment apuntalada executada segons les especificacions de la DT.
APUNTALAMENT DE VOLTA, APUNTALAMENT DE SOSTRE, APUNTALAMENT DE LLOSA D'ESCALA:
m2 de superfície realment apuntalada segons les especificacions de la DT
La superfície de l'apuntalament de les voltes nervades es mesura tenint en compte el desenvolupament del perfil necessari per a salvar el nervis
els i elements sobresortits del pla de la volta.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural
DB-SE.
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

K4D -

MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRATS I COLꞏLOCACIÓ D'ALLEUGERIMENTS

K4DG - ENCOFRATS D'ELEMENTS LOCALITZATS

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

OPERACIONS DE CONTROL:

K4DGC500.
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges.
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han de resistir la distribució de càrregues durant
el tesat de les armadures i la transmissió de l'esforç de pretesat al formigó.
El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar d'acord amb el tesat de les armadures.
FORMIGÓ VIST:
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, sense rebaves ni irregularitats.
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre procediment eficaç per a que les arestes vives
del formigó resultin ben acabades.
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives.

Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que formen el motlle on s'abocarà el formigó.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació del pla de recolzament
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant
- Tapat dels junts entre peces
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament
- Aplomat i anivellament de l'encofrat
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.
CONDICIONS GENERALS:
Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar reflectits com a mínim:
- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat
- Plànols executius del cindri i els seus components
- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs, grapes, etc..
S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o apuntalament on figurin els requisits per a la seva manipulació,
ajust, contrafletxa, càrregues, desclavament i desmantellament.
La DF disposarà d'un certificat on es garantitzi que els seus components compleixen amb les especificacions del plec de condicions tècniques.
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a garantir les toleràncies dimensionals
i per a suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que comporta el seu formigonament i
compactació.
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan es faciliti a la DF certificat emès per una
entitat de control, conforme els panells han rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas,
la col·locació d'aquests productes.
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de junts de formigonament, especialment quan siguin
elements que posteriorment s'hagin d'unir per a treballar solidàriament.
Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les característiques del desencofrant i dels possibles efectes sobre
el formigó
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar vernissos antiadherents a base de silicones o preparats
d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució.
Els encofrats hauran de complir les característiques següents:
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada
- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica
- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres
- Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d'esbombaments fora de toleràncies
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat
- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni sotragades.
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar.
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de l'encofrat.
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de l'element. Han d'anar degudament travats en tots
dos sentits.
Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi els esforços horitzontals produïts durant l'execució dels
sostres, podent-se utilitzar els següents procediments:
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes horitzontals i un 2% com a mínim de les càrregues
verticals
- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i rigidesa suficients
- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracció del formigó.
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF.
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de formigonada la peça, si durant aquest interval
no s'han produït temperatures baixes o d'altres causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers verticals
d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels set dies, amb les mateixes salvetats anteriors.
La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú.
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis que es puguin derivar d'una fissuració prematura
fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de desencofrat.
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense l'autorització de la DF.
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del parament.
En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) la DF podrà exigir una proba sobre un prototip, prèviament
a la seva utilització a l'estructura, per tal de poder avaluar el seu comportament durant l'execució
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes per l'humitat del reg i del formigó, sense
que deixin fugir pasta o beurada durant el formigonament, ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. Per a evitar-ho es podrà autoritzar
un segellant adient
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000
- Planor:
- Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió
- Per a revestir: ± 15 mm/m
Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament:
+-------------------------------------------------------------------+
¦
¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦
¦
¦-----------------¦
¦
¦
¦
¦
¦Parcial ¦ Total ¦
¦
¦
¦
¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦
¦
¦
¦ + 60 mm ¦
¦
¦
¦Murs
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm ¦± 20 mm ¦
± 50 mm
¦
¦Recalçats
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦
¦± 20 mm ¦
¦
¦Riostres
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦Basaments
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦Enceps
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦Pilars
¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦Bigues
¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 % ¦ ± 2 mm ¦
¦
¦Llindes
¦
¦
¦ ± 10 mm ¦ ± 5 mm ¦
¦
¦Cèrcols
¦
¦
¦ ± 10 mm ¦ ± 5 mm ¦
¦
¦Sostres
¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦
¦
¦
¦
¦Lloses
¦
¦± 50 mm ¦ - 40 mm ¦ ± 2 % ¦
± 30 mm/m ¦
¦
¦
¦
¦ + 60 mm ¦
¦
¦
¦Membranes
¦
¦± 30
¦
¦
¦
¦
¦Estreps
¦
¦± 50 mm ¦ ± 10 mm ¦± 10 mm ¦
¦
+-------------------------------------------------------------------+
MOTLLES RECUPERABLES:
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció dels nervis de l'estructura.
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis formigonats.
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar.
FORMIGÓ PRETENSAT:
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que absorbeixi l'aigua continguda al formigó, i s'ha
de comprovar la situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes.
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les condicions en que s'han d'utilitzar.
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i qualsevol element dels mateixos que no sigui portant
de l'estructura.
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc,
no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma correcta.
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió total de l'encofrat, abans de formigonar.
El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu.
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat
i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat cada element.
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.
El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la resistència necessària per a suportar amb seguretat
i sense excessives deformacions els esforços als que estarà sotmès amb posterioritat.
Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui impedir el lliure moviment de les juntes de retracció,
assentament o dilatació així com de les articulacions.
No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF.
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte dels sotaponts i puntals als sostres.
ELEMENTS VERTICALS:
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat.
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la compactació del formigó. Aquestes obertures s'han
de disposar amb un espaiament vertical i horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària.
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals d'esveltesa més gran de 10.
ELEMENTS HORITZONTALS:
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la contrafletxa necessària per a que, desencofrat
i carregat l'element, aquest conservi una lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de la llum.
Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny o a sostres alleugerits. Quan aquest estiguin sobre
el terreny cal asegurar que no assentaran.
Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill
Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti negativament a altres parts de l'estructura executades
amb anterioritat.
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o plàstics.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades
per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100%
del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
____________________________________________________________________________
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ESTRUCTURES D'OBRA CERÀMICA

K4F2 - PARETS D'OBRA DE FÀBRICA DE CERÀMICA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K4F2V575.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Execució d'estructures amb maons ceràmics.
S'han considerat els elements estructurals següents:
- Parets
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Pilars i parets:
- Replanteig
- Col·locació i aplomat de les mires de referència
- Marcat de les filades a les mires i estesa dels fils
- Col·locació de plomades a les arestes i voladissos
- Col·locació de les peces humitejant-les i en filades senceres
- Repàs dels junts i neteja dels paraments
- Protecció de la fàbrica enfront de les accions horitzontals
- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i de les temperatures elevades
- Protecció de l'obra de fàbrica dels cops, fregades i de les esquitxades de morter
CONDICIONS GENERALS:
Ha de ser estable i resistent.
Ha de tenir la forma indicada a la DT.
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en l'article 3 de la norma DB-SE-F, en especial les que fan referència
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a la durabilitat dels component: peces, morters i armadures, en el seu cas, en funció de les classes d'exposició.
No ha de tenir esquerdes.
Els junts han d'estar plens de morter.
PARETS I PILARS:
Els paraments han d'estar aplomats.
Les filades han de ser horitzontals.
Les peces han d'estar col·locades a trencajunt.
No hi poden haver peces més petites que mig maó.
La paret ha d'estar travada en els acords amb altres parets.
En les cantonades i trobades amb d'altres parets, el cavalcament de les peces no ha de ser més petit que el través de la peça.
Les obertures han de portar una llinda resistent.
Els recolzaments puntuals d'elements estructurals han d'estar fets amb una sabata prou resistent i rígida per distribuir uniformement les càrregues.
El recolzament del sostre a la paret ha de ser suficient per a transmetre-li tots els esforços i en qualsevol cas ha de ser com a mínim 65 mm.
Ha d'haver-hi els junts de dilatació necessaris per tal de permetre els moviments de l'element sense que aquest quedi afectat en les seves prestacions.
La forma, disposició i dimensions dels junts han de complir l'especificat a la DT.
Les regates, en el seu cas, han de complir l'especificat en el seu plec de condicions.
En murs de gruix < 200 mm, el reenfonsat dels junts, en el seu cas, ha de tenir una fondària <= 5 mm.
Gruix dels junts:
- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2): 8-15 mm
- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2): 1- 3 mm
Cavalcament de la peça en una filada: >= 0,4 x gruix de la peça, >= 40 mm
Massissat del junt vertical:
- Alçària de morter: Gruix de la peça
- Fondària del morter: >= 0,4 x través de la peça
Recolzament de càrregues puntuals: >= 100 mm
Toleràncies d'execució:
L'element executat ha de complir les toleràncies definides a la DT o en el seu defecte, les següents:
- Replanteig d'eixos parcials: ± 10 mm
- Replanteig d'eixos extrems: ± 20 mm
- Alçària parcial: ± 15 mm
- Alçària total: ± 25 mm
- Horitzontalitat de les filades: ± 2 mm/m; ± 15 mm/total
- Gruix dels junts: ± 2 mm
- Aplomat en una planta: ± 20 mm
- Aplomat total: ± 50 mm
- Axialitat: ± 20 mm
- Planor dels paraments en 1 m: ± 5 mm
- Planor dels paraments en 10 m: ± 20 mm
- Gruix:
- Fàbrica al llarg o través: + 5%
- Altres fàbriques: ± 25 mm

Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar el mur.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. Fora d'aquests límits, 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.
Si l'obra s'ha d'aixecar en èpoques diferents, la travada s'ha de fer deixant la part executada, esglaonada, sempre que sigui possible, si no
és així, s'ha de fer deixant alternativament, filades entrants i sortints.
Els morters preparats s'han de confeccionar d'acord amb les instruccions del fabricant, i s'han d'utilitzar dins del temps màxim establert.
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
pels junts horitzontal i vertical.
No es poden moure les peces una vegada col·locades. Per corregir la posició s'ha de treure la peça i el morter i tornar-la a col·locar.
S'ha de fer un replanteig de maons de manera que es pugui assegurar un gruix constant dels junts.
Cal protegir l'obra executada de les accions físiques o climàtiques fins que hagi assolit la resistència suficient.
Quan s'interromp l'execució, cal protegir el coronament dels murs per tal d'evitar l'acció de l'aigua de pluja sobre els materials.
Durant l'adormiment s'ha de mantenir l'humitat de l'element, principalment en condicions climàtiques desfavorables (temperatura alta, vent fort,
etc.).
Cal estintolar provisionalment els elements que queden temporalment inestables, sotmesos a les accions del vent, de l'execució de l'obra o d'altres.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
PARET:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT
Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se
el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de
4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials
diferents dels que normalment conformen la unitat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural
Fábrica DB-SE-F.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
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ESTRUCTURES D'OBRA CERÀMICA

K4F7 - LLINDES D'OBRA DE FÀBRICA DE CERÀMICA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K4F7YK11.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Execució d'estructures amb maons ceràmics.
S'han considerat els elements estructurals següents:
- Llindes amb peces de ceràmica armada o amb biguetes de formigó
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Arcs, voltes i llindes:
- Col·locació de les plantilles o dels cindris que han de servir de guia
- Col·locació de les peces humitejant-les
- Repàs dels junts i neteja de l'element si ha de quedar vist
- Protecció de l'element enfront accions mecàniques no previstes en el càlcul
- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i les temperatures elevades
- Protecció de l'obra de fàbrica de cops, rascades i esquitxades de morter
CONDICIONS GENERALS:
Ha de ser estable i resistent.
Ha de tenir la forma indicada a la DT.
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en l'article 3 de la norma DB-SE-F, en especial les que fan referència
a la durabilitat dels component: peces, morters i armadures, en el seu cas, en funció de les classes d'exposició.
No ha de tenir esquerdes.
Els junts han d'estar plens de morter.
LLINDA:
La llinda ha de quedar col·locada segons la posició i el nivell previstos a la DT.
Ha de ser horitzontal.
Els extrems de la llinda s'han d'encastar als brancals i han de quedar recolzats sobre morter.
En el recolzament, l'armadura s'ha d'allargar com a mínim, un 25% de la secció total de l'armadura central de la peça.
En la zona de recolzament ha d'haver-hi una armadura de continuïtat, de secció no inferior al 50% de l'armadura central.
Els ancoratges de les barres de l'armadura al formigó (forma, disposició dins la peça, llargària, etc.), han de complir l'especificat en l'article
7.5.2 del DB-SE-F.
Llargària del recolzament: >= 100 mm
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 5 mm
- Planor: ± 15 mm/total
- Horitzontalitat: ± 2 mm/m ; 15 mm/total
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. Fora d'aquests límits, 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.
Si l'obra s'ha d'aixecar en èpoques diferents, la travada s'ha de fer deixant la part executada, esglaonada, sempre que sigui possible, si no
és així, s'ha de fer deixant alternativament, filades entrants i sortints.
Els morters preparats s'han de confeccionar d'acord amb les instruccions del fabricant, i s'han d'utilitzar dins del temps màxim establert.
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
pels junts horitzontal i vertical.
No es poden moure les peces una vegada col·locades. Per corregir la posició s'ha de treure la peça i el morter i tornar-la a col·locar.
S'ha de fer un replanteig de maons de manera que es pugui assegurar un gruix constant dels junts.
Cal protegir l'obra executada de les accions físiques o climàtiques fins que hagi assolit la resistència suficient.
Quan s'interromp l'execució, cal protegir el coronament dels murs per tal d'evitar l'acció de l'aigua de pluja sobre els materials.
Durant l'adormiment s'ha de mantenir l'humitat de l'element, principalment en condicions climàtiques desfavorables (temperatura alta, vent fort,
etc.).
Cal estintolar provisionalment els elements que queden temporalment inestables, sotmesos a les accions del vent, de l'execució de l'obra o d'altres.
LLINDA PREFABRICADA DE CERÀMICA ARMADA:
En els sistemes patentats s'han de seguir les instruccions del fabricant.
La col·locació s'ha de realitzar sense que les peces rebin cops.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
LLINDA PREFABRICADA DE CERÀMICA ARMADA:
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són els següents:
- Comprovació del replanteig de la planta i de l'alçat dels tancaments.
- Inspecció abans, durant i després de l'execució de les parets de càrrega de blocs dels següents punts:
- Humitat dels blocs
- Col·locació
- Obertures
- Travat
- Junts de control
- Presa de coordenades i cotes de totes les parets abans d'entrar en càrrega.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les
exigides per la normativa vigent.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural
Fábrica DB-SE-F.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són els següents:
- Comprovació del replanteig de la planta i de l'alçat dels tancaments.
- Inspecció abans, durant i després de l'execució de les parets de càrrega de blocs dels següents punts:
- Humitat dels blocs
- Col·locació
- Obertures
- Travat
- Junts de control
- Presa de coordenades i cotes de totes les parets abans d'entrar en càrrega.
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les
exigides per la normativa vigent.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar el mur.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

- 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 ha de tenir esquerdes.
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 l'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
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K4 - ESTRUCTURES
K4F -

ESTRUCTURES D'OBRA CERÀMICA
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

K4FR - REPARACIÓ D'ESTRUCTURES D'OBRA CERÀMICA
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 límits, 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
pels 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.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K4FR667F.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions de reparació d'elements estructurals d'obra de fàbrica, com ara parets, voltes o arcs.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Repicat puntual d'element estructural d'obra ceràmica amb mitjans manuals
- Atirantat d'arc d'obra ceràmica amb tensor d'acer subjectat a l'obra amb plaques de repartiment i reblert de morter entre parament i placa
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Reposició de peces:
- Neteja i preparació de la zona a tractar
- Repicat dels elements inestables o despresos
- Estintolament o falcat de la zona de treball, si cal
- Preparació de l'espai necessari per a col·locar les peces de nou
- Humitejat dels paraments i les peces
- Col·locació de les peces amb morter, i rejuntat
REPOSICIÓ DE PECES:
Les peces afegides han de ser del mateix format que les existents.
Les peces s'han de disposar de forma que es mantingui l'especejament de la resta de parament.
Les filades han de ser horitzontals.
No ha de tenir esquerdes.
Les peces han d'estar col·locades a trencajunt.
No hi poden haver peces més petites que mig maó.
No hi poden haver pedres més petites de 15 cm.
Els junts han d'estar plens de morter.

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).
____________________________________________________________________________

K4 - ESTRUCTURES
K4L -

ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS PER A FORMACIÓ DE SOSTRES

K4L4 - BIGUETES D'ACER I REVOLTONS PER A SOSTRES

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
CONDICIONS GENERALS:
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 límits, 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.
REPOSICIÓ DE PECES:
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
pels junts horitzontal i vertical.
No es poden moure les peces una vegada col·locades. Per corregir la posició s'ha de treure la peça i el morter i tornar-la a col·locar.
Durant l'adormiment s'ha de mantenir l'humitat de l'element, principalment en condicions climàtiques desfavorables (temperatura alta, vent fort,
etc.).
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
REPARACIÓ AMB REPOSICIÓ DE PECES D'OBRA DE FÀBRICA CERÀMICA:
m2 de superfície de volta, o de mur, amb zones a reparar, executada d'acord amb la DT.
REPARACIÓ AMB REPOSICIÓ DE PECES EN FÀBRICA DE PEDRA O BRANCAL:
m3 de volum realment executat d'acord amb la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural
Fábrica DB-SE-F.
____________________________________________________________________________

K4L4W6A5.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Subministrament i col·locació de biguetes de perfil d'acer laminat per a la formació de sostre unidireccional, separades per peces d'entrebigat
ceràmiques, de morter de ciment o de poliestirè expandit.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Confecció dels plànols de muntatge del sostre
- Preparació del perímetre de recolzament de les biguetes, neteja i nivellament
- Replanteig i col·locació de les biguetes
- Execució de les soldadures, si existeixen
- Col·locació de les peces d'entrebigat
CONDICIONS GENERALS:
El sostre ha de ser monolític per a garantir la rigidesa en el seu pla.
Ha d'estar sòlidament unit als elements de suport on s'han d'ancorar les armadures de repartiment.
Les biguetes s'han de recolzar en els elements de suport de manera que això no faci disminuir la secció de la peça.
Les biguetes han d'estar col·locades a nivell sobre els elements de suport del sostre.
Per a garantir la unió entre les biguetes d'acer laminat i els elements de suport, s'han de col·locar els connectors necessaris, segons el càlcul.
Quan la superfície inferior del sostre hagi d'anar enguixada, s'han de protegir les ales inferiors de les biguetes amb peces de ceràmica o de
morter de ciment.
Toleràncies d'execució:
- Distància entre els eixos de les biguetes: ± 5 mm
- Acord en els elements del suport: ± 5 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La col·locació de les biguetes i dels revoltons s'ha de realitzar de manera que no rebin cops que els puguin fer malbé.
Un cop anivellats els sotapons, es col·locaran les biguetes amb el intereix indicat en plànols, mitjançant les peces d'entrebigat extremes.
Els revoltons s'han de col·locar a tocar i han de recolzar-se sobre l'ala inferior de la bigueta.

K4 - ESTRUCTURES
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
K4F -

ESTRUCTURES D'OBRA CERÀMICA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, entre cares dels elements de recolzament.
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%.
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls.

K4FZ610L.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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

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.

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

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

K4FZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A ESTRUCTURES D'OBRA CERÀMICA
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CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL. REVOLTONS:
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Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses
- Control del procediment d'execució, amb especial atenció en el correcte recolzament sobre les biguetes del sostre.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES. REVOLTONS:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT. REVOLTONS:
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar la col·locació de les plaques.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL. REVOLTONS CERÀMICS:
Inspecció visual de la unitat acabada.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL. REVOLTONS DE CIMENT:
- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, segons l'article 100. Control de l'element construït
de l'EHE-08.
- Assaigs d'informació complementaria:
- De les estructures projectades i construïdes d'acord a l'EHE-08, en les que els materials i l'execució hagin assolit la qualitat prevista,
comprovada mitjançant els controls preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de càrrega, les
incloses en els següents supòsits:
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el plec de prescripcions tècniques particulars.
- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix certes condicions específiques. En aquest
cas el plec de prescripcions tècniques particulars establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota precisió la
forma de realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats.
- Quan a judici de la DF existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, funcionalitat o durabilitat de l'estructura.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES. REVOLTONS CERÀMICS:
En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les
exigides per la normativa vigent.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES. REVOLTONS DE CIMENT:
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE-08.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT. REVOLTONS CERÀMICS:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT. REVOLTONS DE CIMENT:
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs d'informació complementaria (testimonis, ultrasons,
escleròmetre) per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres característiques de l'element.

Fondària de les regates:
+--------------------------------------+
¦Gruix paret (cm)¦Fondària regates (cm)¦
¦----------------¦---------------------¦
¦
4
¦
<= 2
¦
¦
5
¦
<= 2,5
¦
¦
6 - 7
¦
<= 3
¦
¦
7,5
¦
<= 3,5
¦
¦
9
¦
<= 4
¦
¦
10
¦
<= 5
¦
+--------------------------------------+
Regates :
- Pendent: >= 70°
- A dues cares. Separació (parets per revestir):
- Separació dels marcs: >= 20 cm
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>= 50 cm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges si la paret és exterior. Si es sobrepassen aquests
límits, s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades.
Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i assegurar les parts que s'han fet.
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.
Les peces 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
pels junts horitzontal i vertical.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
PAREDÓ O ENVÀ (EXCEPTE L'ENVÀ PLUVIAL):
Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se
el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de
4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials
diferents dels que normalment conformen la unitat.

K6 - TANCAMENTS I DIVISÒRIES
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
K61 -

PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA
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.

K614 - PAREDONS I ENVANS DE CERÀMICA

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K614VPAG.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació d'envà o paredó amb peces ceràmiques per a revestir d'una o dues cares vistes, col·locades amb morter.
S'han considerat els tipus següents:
- Envà o paredó de tancament
- Envà o paredó de tancament passant
- Envà o paredó interior
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires
- Col·locació de les peces
- Repàs dels junts i neteja del parament
CONDICIONS GENERALS:
Ha de ser estable, pla, aplomat i resistent als impactes horitzontals.
Les peces han d'estar col·locades a trencajunt i les filades han de ser horitzontals.
Les parets deixades vistes han de tenir una coloració uniforme, si la DF no fixa cap altra condició.
Els junts han de ser plens i sense rebaves.
En les parets que hagin de quedar vistes, els junts horitzontals han d'estar matats per la part superior, si la DF no fixa altres condicions.
Les obertures han de portar una llinda resistent.
L'envà o paredó de tancament i no passant, ha d'estar recolzat a sobre d'un element estructural horitzontal a cada planta.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig d'eixos:
- Parcials: ± 10 mm
- Extrems: ± 20 mm
- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total
- Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total
- Gruix dels junts: ± 2 mm
- Distància entre l'última filada i el sostre: ± 5 mm
- Planor de les filades:
- Paret vista: ± 5 mm/2 m
- Paret per a revestir: ± 10 mm/2 m
- Horitzontalitat de les filades: ± 15 mm/total
- Paret vista: ± 2 mm/m
- Paret per a revestir: ± 3 mm/m
ENVÀ O PAREDÓ DE TANCAMENT:
No ha de ser solidari amb elements estructurals verticals.
En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi un espai de 2 cm entre l'última filada i aquell
element. Aquest espai s'ha d'haver reblert amb un material d'elasticitat compatible amb la deformació prevista del sostre, un cop l'estructura
hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la paret.
Ha d'estar travat, excepte la paret passant, amb la paret de tancament, en els brancals, les cantonades i els elements no estructurals. Sempre
que la modulació ho permeti, aquesta travada ha de ser per filades alternatives.
No hi ha d'haver forats de les peces oberts a l'exterior.
ENVÀ O PAREDÓ DE TANCAMENT PASSANT:
Ha d'estar ancorada a la paret de suport amb connectors que han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
Cal que estigui recolzada sobre un element resistent cada dues plantes o a 800 cm d'alçària, com a màxim, si la DF no fixa cap altra condició.
Ha d'estar travat en els acords amb altres parets, paredons, envans i elements no estructurals. Sempre que la modulació ho permeti, aquesta travada
ha de ser per filades alternatives.
ENVÀ O PAREDÓ INTERIOR:
No ha de ser solidari amb elements estructurals verticals.
En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi un espai de 2 cm entre l'última filada i aquell
element. Aquest espai s'ha d'haver reblert amb un material d'elasticitat compatible amb la deformació prevista del sostre, un cop l'estructura
hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la paret.
Pàgina: 207

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
El control de l'execució de les obres es realitzarà d'acord amb les especificacions del projecte, els seus annexes i modificacions autoritzades
per la DF i les instruccions del director de l'execució de l'obra, conforme al indicat en l'article 7.3 de la part I del CTE i demés normativa
vigent d'aplicació.
Els punts de control més destacables són els següents:
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes
constructius.
- Comprovació del replanteig de la planta i de l'alçat dels tancaments.
- Inspecció abans, durant i després de l'execució de les parets de càrrega de blocs dels següents punts:
- Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires.
- Humitat dels maons.
- Col·locació de les peces.
- Obertures.
- Travat entre diferents parets en junts alternats.
- Regates.
- Presa de coordenades i cotes de totes les parets.
- Repàs dels junts i neteja del parament
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar el mur.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual de la unitat acabada.
- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.
- Prova d'estanqueïtat de façana pel mètode de ruixament directe UNE-EN 13051.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.
____________________________________________________________________________

K6 - TANCAMENTS I DIVISÒRIES
K65 -

TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K652VJ43,K652244T,K6526H43,K652VJA3,K6526HA3.
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
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- 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 tires 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
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

Formació de revestiment aïllant amb morter sobre elements superficials o lineals.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Aïllament estès amb mitjans manuals:
- Neteja i preparació del suport
- Estesa del material
Aïllament projectat:
- Neteja i preparació del suport
- Projecció del material en varies capes
- Cura
CONDICIONS GENERALS:
L'aïllament ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar.
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
A la superfície seca no hi ha d'haver fissures, forats o d'altres defectes.
AÏLLAMENT ESTÈS AMB MITJANS MANUALS:
La superfície del revestiment ha de quedar llisa, amb la planor i l'aplomat previstos.
Toleràncies d'execució:
- Planor: ± 10 mm/2 m
- Aplomat: ± 10 mm/3 m
AÏLLAMENT PROJECTAT:
L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport.
L'element ha de quedar revestit de manera uniforme i amb acabat rugós.
Toleràncies d'execució:
- Gruix de l'aïllament: +15 mm
Gruix entre 2 i 2,5 cm: - 2 mm
Gruix entre 3 i 4 cm: - 3 mm
Gruix 5 cm: - 5 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Per a iniciar-ne l'execució 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.
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.

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'ha d'aplicar sobre superfícies netes.
S'han de picar els elements no rugosos per tal d'afavorir l'adherència del morter.
La temperatura de treball ha de ser >= 5°C.
S'ha d'aplicar abans que s'hagi iniciat el procés d'adormiment.
S'ha de protegir de pluges, glaçades, temperatures altes, vibracions i impactes fins al seu enduriment.
No s'han d'afegir additius al producte preparat.

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.
____________________________________________________________________________

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 més de
4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.

K8 - REVESTIMENTS
K81 -

ARREBOSSATS, ENGUIXATS I ELEMENTS DE GUIX

K811 - ARREBOSSATS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

K81126D2.

No hi ha normativa de compliment obligatori.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses
- 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 necessàries 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 façana 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.
____________________________________________________________________________

K7 - IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS
K7D -

AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC

K7D2 - AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC AMB MORTER
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K7D21523.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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Arrebossats realitzats amb morter de ciment, morter de calç, morter mixt o morter porós drenant, aplicats en paraments horitzontals o verticals,
interiors o exteriors i formació d'arestes amb morter de ciment mixt o pasta de ciment ràpid.
S'han considerat els tipus següents:
- Arrebossat esquerdejat
- Arrebossat a bona vista
- Arrebossat reglejat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Arrebossat esquerdejat:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Aplicació del revestiment
- Cura del morter
Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Execució de les mestres
- Aplicació del revestiment
- Acabat de la superfície
- Cura del morter
- Repassos i neteja final
ARREBOSSAT:
Ha de quedar ben adherit al suport.
El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de ser suficient per tal que no s'esquerdi.
S'han de respectar els junts estructurals.
Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver esquerdes i ha de tenir una textura
uniforme.
Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver pols, ni fissures, forats o d'altres defectes.
Gruix de la capa:
- Arrebossat esquerdejat: <= 1,8 cm
- Arrebossat reglejat o a bona vista: 1,1 cm
- Arrebossat amb morter porós drenant: 2 a 4 cm
Arrebossat reglejat:
- Distància entre mestres: <= 150 cm
Toleràncies d'execució per a l'arrebossat:
- Planor:
- Acabat esquerdejat: ± 10 mm
- Acabat a bona vista: ± 5 mm
- Acabat reglejat: ± 3 mm
- Aplomat (parament vertical):
- Acabat a bona vista: ± 10 mm/planta
- Acabat reglejat: ± 5 mm/planta
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- Nivell (parament horitzontal):
- Acabat a bona vista: ± 10 mm/planta
- Acabat reglejat: ± 5 mm/planta
Toleràncies quan l'arrebossat és a bona vista o reglejat:
- Gruix de l'arrebossat: ± 2 mm

- Repassos i neteja final
Formació d'aresta o de racó:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Execució de l'aresta o del racó
- Acabat de la superfície
Execució de la reglada de sòcol:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Execució dels tocs
- Aplicació del guix
- Acabat de la superfície
CONDICIONS GENERALS:
Ha de quedar ben adherit al suport.
S'han de respectar els junts estructurals.
A l'enguixat, un cop sec (amb humitat inferior a l'1% o al cap de quatre setmanes d'haver-ho fet), no hi ha d'haver pols, fissures, forats o d'altres
defectes.
La superfície de l'enguixat ha de quedar plana i, en els paraments verticals o corbats, aplomada.
L'aresta ha de ser recta, en angle, ben aplomada, i ha d'estar al mateix pla que els paraments.
El racó en angle recte, ha de ser ortogonal i l'aresta determinada recta o corba segons els paraments.
El racó en mitja canya ha de ser una superfície cilíndrica que uneixi de forma harmònica els dos paraments.
Gruix de l'enguixat: 1,2 cm
Duresa mitjana (amb duròmetre Shore C):
- Enguixat a bona vista: >= 50
- Enguixat reglejat o reglada: >= 55
Especificacions per a l'enguixat reglejat i la reglada de sòcol:
- Distància entre les mestres o tocs: <= 120 cm
Toleràncies d'execució:
- Gruix de l'enguixat: ± 2 mm
- Toleràncies en funció del tipus de parament on s'aplica:
+-----------------------------------------------------------------------+
¦
¦
¦
Tipus enguixat
¦
¦Parament
¦
¦-----------------------------------------¦
¦
¦
¦
A bona vista
¦
reglejat
¦
¦-------------¦---------------¦--------------------¦--------------------¦
¦Vertical
¦Planor
¦
± 1mm / 0,2m
¦
¦
¦
¦
¦
± 10mm / 2m
¦
± 5mm / 2m
¦
¦
¦---------------¦--------------------¦--------------------¦
¦
¦Aplomat /planta¦
± 10mm
¦
5mm
¦
¦-------------¦---------------¦--------------------¦--------------------¦
¦Corbat
¦Curvatura
¦± 5mm /plantilla 1m ¦± 3mm /plantilla 1m ¦
¦
¦prevista
¦
¦
¦
¦-------------¦---------------¦--------------------¦--------------------¦
¦Horitzontal ¦Planor
¦
± 1mm / 0,2m
¦
¦
¦
¦
¦
± 10mm / 2m
¦
± 5mm / 2m
¦
¦
¦---------------¦--------------------¦--------------------¦
¦
¦Nivell previst ¦
± 10mm
¦
± 5mm
¦
¦-------------¦---------------¦--------------------¦--------------------¦
¦Inclinat
¦Planor
¦
± 1mm / 0,2m
¦
¦
¦
¦
¦
± 10mm / 2m
¦
± 5mm / 2m
¦
¦
¦---------------¦--------------------¦--------------------¦
¦
¦Inclinació
¦
± 10mm
¦
± 5mm
¦
¦
¦prevista
¦
¦
¦
+-----------------------------------------------------------------------+
En el cas de formació d'aresta o de racó, les toleràncies d'execució han de ser les mateixes exigides als paraments que els formen.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C, la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui.
Si, un cop executat el treball, es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta i s'han de refer les parts afectades.
Per a iniciar-ne l'execució en els paraments interiors cal que la coberta s'hagi acabat, per als paraments situats a l'exterior cal, a més, que
funcioni l'evacuació d'aigües.
S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment.
ARREBOSSAT:
S'han de col·locar tots els elements que hagin d'anar fixats als paraments i no dificultin l'execució del revestiment.
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.
Quan l'arrebossat és esquerdejat, s'ha d'aplicar llançant amb força el morter contra els paraments.
Quan l'arrebossat és a bona vista, s'han de fer mestres amb el mateix morter a les cantonades i als racons.
Quan l'arrebossat és reglejat, s'han de fer mestres amb el mateix morter, als paraments, cantonades, racons i voltants d'obertures. Les arestes
i les mestres han d'estar ben aplomades.
Quan l'arrebossat és esquitxat, s'ha d'aplicar en dues capes: la primera prement amb força sobre els paraments i la segona esquitxada sobre l'anterior.
Quan l'acabat és deixat de regle o remolinat, s'ha d'aplicar prement amb força sobre els paraments.
El lliscat s'ha d'aplicar quan encara estigui humida la capa d'arrebossat.
Durant l'adormiment s'ha d'humitejar la superfície del morter.
Per a fer assecatges artificials es requereix l'autorització explícita de la DF.
No s'han de fixar elements sobre l'arrebossat fins que hagin passat set dies, com a mínim, o s'hagi adormit.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ARREBOSSAT:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
En paraments verticals:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%
En paraments horitzontals:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc.
En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.
Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció de la superfície sobre la que es realitzarà l'arrebossat.
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Control d'execució de les mestres
- Acabat de la superfície
- Repassos i neteja final
- Inspecció visual de la superfície acabada.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Repassos i neteja final
- Inspecció visual de la superfície acabada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

K8 - REVESTIMENTS

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

K81 -

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

____________________________________________________________________________

ARREBOSSATS, ENGUIXATS I ELEMENTS DE GUIX

K812 - ENGUIXATS

ENGUIXAT:
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 <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m2: 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 és ara bastiments que s'hagin embrutat.
FORMACIÓ D'ARESTA, DE RACÓ O REGLADA DE SÒCOL:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
En la reglada de sòcol, amb deducció de la llargària corresponent a les obertures de les quals formin part, d'acord amb els criteris següents:
- Llargàries <= 1 m: No es dedueixen
- Llargàries > 1 m: Es dedueix el 100%
Aquesta unitat no s'ha d'amidar quan formi part d'un parament reglejat.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K812V112,K812B012,K812D012.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Enguixats aplicats en paraments interiors.
S'han considerat els tipus següents:
- Enguixat a bona vista, acabat lliscat o no
- Enguixat reglejat, acabat lliscat o no
- Formació d'aresta o de racó
- Execució de reglada de sòcol
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Enguixat a bona vista:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Aplicació del revestiment
- Acabat de la superfície
- Repassos i neteja final
Enguixat reglejat:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Execució de les mestres
- Aplicació del revestiment
- Acabat de la superfície

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció de la superfície sobre la que es realitzarà l'enguixat
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Execució de les mestres, en el cas que sigui reglejat
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- Aplicació del revestiment
- Acabat de la superfície
- Formació d'arestes i reglades de sòcol
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Repassos i neteja final
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:
La correcció dels defectes observats ha d'anar a càrrec del contractista.

K8 - REVESTIMENTS
K82 -

ENRAJOLATS

K825 - ENRAJOLATS AMB RAJOLA DE CERÀMICA ESMALTADA MAT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K8251223.

____________________________________________________________________________

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

K8 - REVESTIMENTS
K81 -

ARREBOSSATS, ENGUIXATS I ELEMENTS DE GUIX

K81R - REPARACIÓ D'ARREBOSSATS, ENGUIXATS I ELEMENTS DE GUIX
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K81RV1A0.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Reparació d'arrebossats, enguixats i elements de guix.
S'han considerat els tipus d'elements següents:
- Reparació de motllura "in situ" amb guix o escaiola.
- Pintat de parament enguixat amb pintura antihumitat.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Reparació de motllura "in situ":
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Estesa de la pasta de guix o escaiola i col·locació de la malla de reforç
- Definició de la secció de la motllura, desplaçant el sabater pel regle
- Acabat de la superfície
- Repàs i neteja final
Pintat de parament enguixat:
- Neteja i preparació de la superfície de suport, amb l'aplicació de productes fungicides.
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecatge, de les capes de pintura.
REPARACIÓ DE MOTLLURA
El material de reparació ha de quedar ben adherit al suport.
S'han de respectar els junts estructurals.
Un cop reparada, la motllura ha de quedar paral·lela als paraments amb l'aplomat o el nivell previstos a la DT.
A l'enguixat, un cop sec (amb humitat inferior a l'1% o al cap de quatre setmanes d'haver-ho fet), no hi ha d'haver pols, fissures, forats o d'altres
defectes.
La motllura de secció rectangular o mixta, ha de ser ortogonal i l'aresta determinada recta.
La forma i les dimensions de la secció han de ser les definides en la DT o les que especifiqui la DF.
Toleràncies d'execució:
- Nivell o aplomat: ± 5 mm/2 m
PINTAT DE PARAMENT ENGUIXAT
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.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
MOTLLURA IN SITU:
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C.
El lliscat s'ha de fer amb la part més fina del guix, o sigui amb la part superior d'una pasterada feta amb aquesta finalitat.
Per a fer assecatges artificials es requereix l'autorització explícita de la DF.
No s'han d'utilitzar additius que puguin variar el procés d'adormiment.
S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment.
PINTAT DE PARAMENT ENGUIXAT:
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a 30°C
- Humitat relativa de l'aire > 60%
- En exteriors: Velocitat del vent > 50 km/h, Pluja
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les parts afectades.
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions del fabricant.
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.
El sistema d'aplicació de la pintura s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la DF.
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 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)
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
MOTLLURA IN SITU:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
PINTAT DE PARAMENTS ENGUIXATS:
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
Deducció de la superfície corresponent a obertures:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

Revestiments realitzats amb rajola, aplicats en paraments verticals, interiors o exteriors, en faixes exteriors, horitzontals o verticals i
arrimadors.
S'han considerat els revestiments següents:
- Enrajolat amb rajola ceràmica esmaltada
- Trencadís amb trossos irregulars de rajola de diferents colors
- Enrajolat amb rajola ceràmica vidrada, rajola de valència o rajola reproducció de rajola existent, en interiors
S'han considerat els morters següents:
- Morter adhesiu
- Morter pòrtland 1:4, només per a paraments d'alçària inferior o igual a 3 m
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 peces fixades amb morter sobre el suport
- Rejuntat dels junts
- Neteja del parament
CONDICIONS GENERALS:
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, escantonades ni tacades.
Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície amb la planor i l'aplomat previstos.
El color i la textura, en revestiments fets amb peces de forma regular, ha de ser uniforme en tota la superfície.
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.
El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de ser suficient per tal que no s'esquerdi.
S'ha d'adaptar als moviments del suport de manera que no quedin afectades les seves prestacions.
S'han de respectar els junts estructurals.
Els junts del revestiment han d'estar rejuntats amb beurada de ciment gris o blanc i, eventualment, colorants, si la DF no fixa d'altres condicions.
Si el revestiment és fet a l'exterior ha de quedar protegit contra la penetració de l'aigua entre les peces i el parament.
Entre el revestiment i qualsevol sortint del parament s'ha de deixar un junt segellat amb silicona.
Superfície de revestiment entre junts de dilatació: <= 20 m2
Distància entre junts de dilatació:
- Parament interior: <= 8 m
- Parament exterior: <= 3 m
Amplària dels junts de dilatació: >= 10 mm
Gruix del morter:
- Morter: 10-15 mm
- Morter adhesiu: 2-3 mm
ENRAJOLAT:
Els junts del revestiment han de ser rectes.
Amplària dels junts:
- Rajola comuna d'elaboració mecànica o fina, valència, esmaltada o vidriada: >= 1 mm
- Rajola comuna d'elaboració manual: >= 5 mm
Toleràncies d'execució:
- Planor:
- Rajola d'elaboració mecànica o fina, valència, refractaria o gres: ± 2 mm/2 m
- Rajola comuna d'elaboració manual: ± 4 mm/2 m
- Amplària junts:
- Rajola d'elaboració mecànica o fina, valència o vidriada:
- Parament interior ± 0,5 mm
- Parament exterior ± 1 mm
- Rajola comuna d'elaboració manual: ± 2 mm
- Rajola refractaria o gres: ± 1 mm
- Paral·lelisme entre els eixos dels junts: ± 1 mm/m
- Horitzontalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m
- Verticalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m
TRENCADÍS:
La composició del trencadís ha de seguir les especificacions indicades a la DT
Ha de tenir la distribució de formes i condicions de planor i aplomat previstos.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C, la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui.
Si un cop executat el treball es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta durant les darreres 48 hores, i s'han d'enderrocar i
refer les parts afectades.
La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h.
ENRAJOLAT:
Cal barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar diferències de tonalitat.
COL·LOCACIÓ AMB MORTER ADHESIU:
L'arrebossat s'ha d'haver adormit, ha de tenir una humitat < 3% i ha d'estar lliure de sals solubles que puguin impedir l'adherència del morter
adhesiu.
El morter adhesiu s'ha de preparar i aplicar segons les instruccions del fabricant. S'ha d'aplicar sobre superfícies de menys de 2 m2 i s'ha de
marcar aquesta superfície amb una aplanadora dentada (les dents han de tenir entre 5 i 8 mm de fondària).
COL·LOCACIÓ AMB MORTER PÒRTLAND O REFRACTARI:
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.
El morter s'ha d'estendre per tota la bescara de la peça.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
En revestiment de paraments, amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals, llindes, etc. En
cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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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:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig de l'especejament al parament.
- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport.
- Rejuntat dels junts.
- Neteja del parament
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el revestiment.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.
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 necessàries per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes
constructius.
- 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:
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
K83 -

APLACATS

K83E - EXTRADOSSATS AMB PLAQUES DE GUIX LAMINAT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

El tros mínim de placa que es permet col·locar en paraments continus d'extradossat 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'aïllament), 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'alçària 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 mecàniques, 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

K83EV36F.
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 superfície 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 superfície 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:
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.
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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 més de
4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE 102041:2004 IN Montajes de sistemas de trasdosados con placas de yeso laminado. Definiciones, aplicaciones y recomendaciones.
____________________________________________________________________________

K8 - REVESTIMENTS
K84 -

CELS RASOS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K8443260,K84AVEF1,K842Q83A,K844V182.
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
- Plaques de fusta
S'han considerat els tipus de cel ras següents:
- Per a revestir, sistema fix
- De cara vista, sistema fix
- De cara vista, sistema desmuntable amb entramat vist
- De cara vista, sistema desmuntable amb entramat ocult
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig: distribució de plaques, resolució de vores i punts singulars, nivells, eixos de la trama de perfils, etc.
- Col·locació dels suports fixats al sostre o estructura de l'edifici i suspensió dels perfils de la trama de suports
- Col·locació de les plaques, planxes o lames, fixades o recolzades a la trama de suports, segons el sistema utilitzat
- Segellat dels junts si es tracta d'un cel ras continu
CONDICIONS GENERALS:
El sistema de suspensió del cel ras ha de ser un sistema compatible amb les plaques o planxes.
El mecanisme de fixació a l'estructura de l'edifici ha de ser compatible amb el material d'aquesta.
El plènum considerat és d'1 m d'alçària màxima.
El sistema de suspensió ha de complir els requisits de l'apartat 4.3 de la norma UNE-EN 13964.
Si el fabricant del sistema de suspensió es diferent del de les plaques, planxes o lames, el constructor ha d'aportar la documentació necessària
per verificar la compatibilitat entre els sistemes.
Si s'ha d'afegir algun element a sobre del cel ras, com ara aïllaments tèrmics o acústic, llums, difusor d'aire, etc, cal verificar que el increment
de pes està dins dels límits de resistència del sistema de suports.
El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable.
Ha de formar una superfície plana i ha d'estar al nivell previst.
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Els elements de la subestructura (carreres principals i transversals) han d'estar muntades ortogonalment.
Els perfils distanciadors de seguretat de l'estructura han d'estar fixats als perfils principals.
Les peces del cel ras han d'estar alineades.
El repartiment de plaques al recinte no deixarà als perímetres peces menors a 1/2 placa. El recolzament de les plaques tallades sobre el suport
perimetral ha de ser més gran de 10 mm.
Si les plaques són de cara vista, en el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni tacades.
Els elements perimetrals verticals, com ara envans o mampares, no provocaran esforços sobre el cel ras, i la seva estructura s'ha d'ancorar al
sostre o a una subestructura independent de la del cel ras.
Si es pengen o s'insereixen elements aliens al cel ras, com ara llums, difusors, etc, no superaran els pesos màxims indicats pel subministrador
del cel ras, i les perforacions de les plaques compliran les indicacions del fabricant respecte a la mida màxima i la posició relativa de la perforació.
Si el cel ras es realitza amb plaques o elements amb característiques especials, que han de donar unes condicions específiques a l'espai que conformen
per tal d'assolir les característiques requerides, caldrà seguir les pautes constructives indicades pel fabricant i la DF.
Toleràncies d'execució:
- Planor:
- 2 mm/m
- <= 5 mm en una llargària de 5 m en qualsevol direcció
- Nivell: ± 5 mm
SUPORT MITJANÇANT ENTRAMAT DE PERFILS:
Si el sistema és desmuntable, s'ha de col·locar un perfil fixat a les parets, a tot el perímetre.
Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar segellats degudament amb màstic per a junts.
S'han de col·locar els punts de fixació suficients per tal que la fletxa dels perfils de l'entramat sigui l'exigida.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel
fabricant.
Les instruccions del subministrador han d'incloure com mínim els aspectes següents:
- Enumeració i especificacions dels components necessaris per a l'execució completa del cel ras
- Els tipus de fixacions superiors en funció dels possibles materials on es fixaran (llosa de formigó, sostres amb revoltons de diferents materials,
estructures de fusta, etc.)
- La forma en que els diversos components s'han d'instal·lar i fixar
- Condicions d'emmagatzemament i manipulació dels materials
- Les condicions que son necessàries al lloc on s'instal·larà el cel ras
- La carrega màxima admissible pels components de la suspensió
- El mètode de regulació de l'alçada i, si es requereix, els mitjans per a assegurar les fixacions superior i inferior
- La distancia màxima admissible entre els elements de suspensió
- La llargària màxima del vol de les carreres principals
- Les distancies entre les fixacions del sistema de recolzament perimetral
- La forma de realitzar talls dels components, i especialment, les limitacions de la mida i la posició dels talls necessaris per a introduir
instal·lacions (llums, reixetes, etc.)
- El pes màxim que poden suportar les plaques individuals, i el conjunto del cel ras, corresponent als elements addicionals (llums, reixetes,
aïllaments afegits, etc.)
Per començar el muntatge del cel ras, cal que el local estigui tancat i sigui estanc al vent i a l'aigua, la humitat relativa sigui inferior al
70% i la temperatura superior a 7º.
La DF ha d'aprovar el sistema de fixació superior i perimetral. Cal que aquest tingui associat un DIT, o cal fer assaigs in situ per verificar
la idoneïtat del sistema.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
No s'han de col·locar fixacions superiors en elements estructurals deteriorats (revoltons trencats, formigons esquerdats, etc.)
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
CEL RAS, CALAIX O FRANJA DE CEL RAS:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment
conformen la unitat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE-EN 13964:2006/A1:2008 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes
constructius.
- Replanteig del nivell del cel ras, dels eixos de la trama de perfils i dels punts de suspensió.
- Verificació de la compatibilitat del sistema de fixació a les estructures existents. Es pot fer validant la documentació aportada pel fabricant
de la fixació, o fent assaigs de càrrega.
- A les fixacions cal verificar la fondària i el diàmetre de la perforació, la neteja del forat, si el tipus de fixació es correspon amb l'aprovat,
el procediment d'instal·lació de la fixació, i si està indicat, el parell d'acollament.
- Col·locació dels perfils perimetrals, si s'escau, d'entrega als paraments i suspensió de la resta de perfils de la trama. Verificació de
l'ortogonalitat de la trama, i les alineacions dels perfils vistos.
- Col·locació dels elements que formen la cara vista del cel ras, com ara plaques, lames, etc.
- En el cas de cels rasos de característiques especials, caldrà controlar els punts singulars.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el cel ras.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Es verificarà el nivell i la planeitat del cel ras, l'alineació i l'ortogonalitat de plaques i perfils, la situació d'elements addicionals,
be estiguin penjats o inserits en perforacions del cel ras.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K8788200.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Preparació i aplicació de diferents sistemes de neteja sobre superfícies de materials diversos. El sistema de neteja a utilitzar dependrà del
tipus de pedra, del seu estat de conservació i de la naturalesa de les substàncies que es vulguin eliminar.
S'han considerat els tipus de neteja següents:
- Sistemes a base d'aigua:
- Aigua nebulitzada
- Aigua a baixa pressió: de 2,5 a 3 atmosferes, (no s'ha d'aplicar en paraments murals d'interès històric-artístic)
- Vapor d'aigua, (no s'ha d'aplicar en paraments murals d'interès històric-artístic)
- Apòsits aquosos amb materials absorvents
- Sistemes a base de detergents o productes químics:
- Agents quelants en suspensió en un gel
- Resines d'intercanvi iònic
- Apòsits amb dissolvents orgànics, surfactants o agents quelants.
- Sistemes abrasius
- Sistemes manuals
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la superfície a netejar
- Protecció de la resta de la façana
- Execució de les operacions pròpies de la neteja
- Repàs i neteja final
Determinació del grau de dificultat d'intervenció en conservació-restauració a les unitats d'obra on intervenen conservadors-restauradors:
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:
- Degradació/fragilitat de l'element a tractar
- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar
- Dificultat d'accès de l'element a tractar
- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri:
- Suma 0 a 3: Grau de dificultat baix
- Suma 4 a 6: Grau de dificultat mitjà
- Suma 7 a 9: Grau de dificultat alt
CONDICIONS GENERALS:
En el parament net no hi ha d'haver zones esquerdades, trencades, escantonades, tacades o amb decoloracions. No ha de quedar alterada la textura
superficial del parament.
La neteja en pedra ha de ser efectiva en l'eliminació de les substàncies nocives, ha de restablir el transport d'aigua en fase de vapor, ha de
facilitar l'absorció dels productes de conservació en les successives etapes de tractament, no ha de produir un canvi de color, ni s'ha de percebre
cap canvi de rugositat de la superfície. No ha de deixar sals en la superfície, ni produir cap substància nociva per a la futura conservació.
Els mètodes han de ser fàcils de controlar pel tècnic restaurador.
El tractament d'extracció de sals solubles s'ha de repetir fins aconseguir el grau de conducció adequat.
El parament, un cop net, ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar a una temperatura superior als 5°C, amb vents de velocitat inferior als 50 km/h i sense pluja.
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.
No s'han d'utilitzar sistemes de neteja amb mitjans humits quan hi hagi risc de gelada ni quan hi hagi perill de migració de sals a la superfície
o formació de taques.
S'han de fer anàlisis previs dels materials, escollint el sistema més convenient que deixi el material net sense deteriorar immediata o posteriorment
l'estructura interna del suport sobre el que s'aplica.
Un cop escollit el sistema de neteja s'han de fer proves en les diferents zones de la façana per veure l'efecte de la neteja sobre el material.
En els sistemes de neteja abrasius i en els que utilitzen aigua s'han de protegir els elements més dèbils de la façana o els que no es netegen.
En els procediments amb raig de sorra el granulat utilitzat no ha de ser més fort que l'element a netejar
Els procediments de neteja amb gels no s'han d'aplicar en pedres molt poroses o molt deteriorades.
S'ha de comprovar la compatibilitat del sistema de neteja amb el suport a tractar.
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la DF.
Durant el procés de neteja s'han d'evitar els treballs que desprenguin pols a prop de l'àrea a netejar.
SISTEMES A BASE D'AIGUA:
S'ha de fer un segellat previ de tots els junts i fissures.
S'ha de recollir l'aigua de neteja cada 2 m d'alçària, per evitar el rentat excessiu de la pedra inferior per escorriment.
Si la pedra està en mal estat pot ser necessària una preconsolidació prèvia a la neteja.
Per a la neteja de la pedra s'ha d'utilitzar aigua desionitzada. En cas d'utilitzar aigua de l'aixeta s'han de fer anàlisis del contingut de clorurs,
sulfats i nitrats.
La nebulització s'ha de practicar a temperatura ambient, l'aigua no ha d'exercir cap força mecànica, ha d'actuar en fase de caiguda i no ha d'impactar
directament sobre la superfície de la pedra. No s'ha de practicar sobre pedres molt poroses o molt alterades.
SISTEMES A BASE DE DETERGENTS O PRODUCTES QUÍMICS:
No s'han de netejar pedres calcàries amb productes amb PH inferior a 7,5.
No s'han de netejar pedres àcides amb compostos bàsics.
S'ha de recollir l'aigua de la neteja i de l'esbandida evitant que rellisqui per tot el parament.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
NETEJA AMB AGENTS QUÍMICS O MITJANS MECÀNICS, PREPARACIÓ DE LA SUPERFICIE, EXTRACCIÓ SALS SOLUBLES O RASPATLLAT DE PARAMENT:
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
Deducció de la superfície corresponent a obertures:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
NETEJA AMB BISTURÍ:
dm2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K898D240,K898JTA0,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 ciment, formigó o guix
S'han considerat els elements següents:
- Estructures
- Paraments
- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres)
- Elements de protecció (baranes o reixes)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb aplicació de les capes d'emprimació, de protecció
o de fons, necessàries i del tipus adequat segons la composició de la pintura d'acabat
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat
CONDICIONS GENERALS:
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.
PINTAT A L'ESMALT:
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment: >= 125 micres
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a 30°C
- Humitat relativa de l'aire > 60%
- En exteriors: Velocitat del vent > 50 km/h, Pluja
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les parts afectades.
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions del fabricant.
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la DF.
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant.
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i després de l'aplicació.
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.
SUPERFÍCIES DE CIMENT, FORMIGÓ O GUIX:
La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades.
El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adherència. Ha de tenir una humitat inferior al 6% en pes.
S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals.
Temps mínim d'assecatge de la superfície abans d'aplicar la pintura:
- Guix: 3 mesos (hivern); 1 mes (estiu)
- Ciment: 1 mes (hivern); 2 setmanes (estiu)
En superfícies de guix, s'ha de verificar l'adherència del lliscat de guix.

Formació d'element de remat o de suport per al posterior remat, amb peces de diferents materials col·locades formant pendent per tal d'escopir
l'aigua fora del parament.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Escopidor de rajola ceràmica col·locada amb morter
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 fixades amb morter sobre el suport
- Rejuntat 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 plana, amb la inclinació adequada.
Els junts entre les peces han d'estar reblerts.
Els junts han de ser estancs.
La peça 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.
Els trencaaïgues, les peces d'acabat de l'escopidor o les col·locades amb els cantells a escaire, en el seu cas, han de sobresortir respecte a
l'acabat de la paret.
La forma del trencaaigües s'ha de mantenir en el junt entre les peces que formen l'element.
S'han de respectar els junts estructurals.
Volada del trencaaigües respecte el pla del parament: >= 2 cm
Cavalcament lateral de l'escopidor amb el brancal: >= 2 cm
Pendent (Façanes): >= 10º
Toleràncies d'execució de l'escopidor:
- Horitzontalitat: ± 2 mm/m
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 necessària per no absorbir l'aigua del morter.
Si la peça és hidrofugada no s'ha d'humitejar.
ESCOPIDOR DE RAJOLA CERÀMICA:
Cal barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar diferències de tonalitat.
Per a l'escopidor format amb dos gruixos de rajola, les peces del segon gruix s'han de col·locar a trencajunt respecte a l'inferior.
La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX:
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures
de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat.

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.
____________________________________________________________________________

K9 - PAVIMENTS
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
K93 PER A LA RESTA D'ELEMENTS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

SOLERES I RECRESCUDES

K936 - SOLERES DE FORMIGÓ

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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.
____________________________________________________________________________

K93628B0,K936V1D0,K936V1B0.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de solera amb formigó per a suport del paviment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Muntatge d'encofrats
- Col·locació del formigó
- Execució de junts de dilatació i formigonament
- Protecció del formigó fresc i curat
- Desmuntatge dels encofrats
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 de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m; han de ser de 2 cm d'amplària i han d'estar plens d'un material flexible.
Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb els junts de retracció.
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08
Toleràncies d'execució:
- Gruix: - 10 mm, + 15 mm
- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 5 mm/3 m

K8 - REVESTIMENTS

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

K8K -

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.

ESCOPIDORS

K8K1 - ESCOPIDORS AMB PECES DE CERÀMICA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K8K1V14K,K8K1VA4K.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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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%

RECRESCUDA I CAPA DE MILLORA:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________

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).
K9 - PAVIMENTS

____________________________________________________________________________

K9C -

PAVIMENTS DE TERRATZO I PEDRA ARTIFICIAL

K9C2 - PAVIMENTS DE TERRATZO AMB RELLEU
K9 - PAVIMENTS
K93 -

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

SOLERES I RECRESCUDES

K9C2V424.

K93A - RECRESCUDES I CAPES DE MILLORA

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K93AV3C0,K93AD165.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de recrescudes i capes de millora i anivellament de paviments.
S'han considerat els tipus següents:
- Recrescuda del suport de paviments amb terratzo
- Recrescuda del suport de paviments amb morter de ciment
- Capa de millora del suport anivellat amb pasta allisadora
- Formació de base per a paviment flotant amb llosa de formigó de 5 cm de gruix
- Capa de neteja i anivellament amb morter de ciment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En la capa de millora del suport anivellat amb pasta allisadora:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la pasta allisadora
En la llosa de formigó o recrescuda del suport del paviment o capa de millora i anivellament amb morter de ciment:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació dels junts
- Col·locació del morter o formigó
- Protecció del morter o formigó fresc i cura
CAPA DE MILLORA DEL SUPORT ANIVELLAT AMB PASTA ALLISADORA:
La capa de millora ha d'estar ben adherida al suport i ha de formar una superfície plana, fina, llisa i de porositat homogènia.
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 10 mm
- Gruix: ± 1 mm
- Horitzontalitat: ± 4 mm/2 m
LLOSA DE FORMIGÓ O RECRESCUDA DEL SUPORT DEL PAVIMENT O CAPA DE MILLORA I ANIVELLAMENT AMB MORTER DE CIMENT:
No hi ha d'haver esquerdes ni discontinuïtats.
La superfície acabada ha d'estar reglejada.
Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos.
Hi ha d'haver junts de retracció cada 25 m2 i la distància entre ells no ha de ser superior als 5 m. Els junts han de tenir una fondària >= 1/3
del gruix i una amplària de 3 mm.
Hi ha d'haver junts de dilatació a tot el gruix de la capa que coincideixin amb els del suport. Els junts han de ser d'1 cm d'amplària i han d'estar
reblerts amb poliestirè expandit.
Els junts de formigonament han de ser de tot el gruix de la llosa i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb els junts de retracció.
Duresa Brinell superficial de la capa de morter (UNE_EN_ISO 6506/1) (mesurada amb una bola de 10 mm de diàmetre): >= 30 N/mm2
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 10 mm
- Gruix: ± 5 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m

Formació de paviment amb peces de terratzo col·locades a truc de maceta amb morter.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas
- Humectació
- Col·locació de la capa de morter
- Humectació i col·locació de les peces
- Col·locació de la beurada
- Neteja de l'excés de beurada, protecció del morter fresc i cura
CONDICIONS GENERALS:
En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, amb taques ni amb d'altres defectes superficials.
No hi ha d'haver ressalts entre les peces.
La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes.
Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana.
Han d'estar col·locades a tocar i en alineacions rectes.
S'han de respectar els junts propis del suport.
Els junts s'han de reblir de beurada de ciment pòrtland i colorants en el seu cas.
En els paviments col·locats sobre capa de sorra, aquesta ha de tenir un gruix de 2 cm.
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m
- Celles: <= 1 mm
- Rectitud dels junts: <= 3 mm/2 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La col·locació s'ha de fer a temperatura ambient >= 5°C.
La superfície del suport ha de ser neta i humida.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.
S'han de col·locar a truc de maceta sobre una capa contínua de morter de ciment de 2,5 cm de gruix.
S'ha d'esperar 24 h des de la col·locació de les peces i després s'ha d'estendre la beurada.
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació o el que indiqui la DT.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris
següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
____________________________________________________________________________
MORTER DE CIMENT:
El morter s'ha d'estendre a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.
El suport ha de tenir un grau d'humitat entre el 5% i el 40%.
Ha d'estar sanejat i net de matèries que dificultin l'adherència.
Durant el temps de cura s'ha de mantenir humida la superfície del morter.
La recrescuda no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.
PASTA ALLISADORA:
L'aplicació de la pasta s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 30°C.
El suport ha de tenir la planor, el nivell i l'horitzontalitat previstos. Ha de tenir un grau d'humitat <= 2,5%.
Ha d'estar sanejat i net de matèries que dificultin l'adherència.
La pasta s'ha de preparar amb un 20 a 25% d'aigua i s'ha de deixar reposar 5 min si és d'assecat ràpid i de 20 a 30 min si és d'assecat lent.
L'aplicació s'ha de fer d'acord amb les instruccions del fabricant.
La capa de millora no s'ha de trepitjar durant les 4 h següents a la seva aplicació si és una pasta d'assecatge ràpid i durant 24 h si és d'assecatge
lent.
S'ha d'esperar de 24 a 72 h per col·locar el paviment.
LLOSA DE FORMIGÓ:
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 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
LLOSA DE FORMIGÓ:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
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K9 - PAVIMENTS
K9Q -

PARQUETS, PAVIMENTS DE FUSTA I DE COMPOSITES DE FUSTA

K9QH - PARQUETS FLOTANTS DE POSTS MULTICAPA AMB ACABAT SINTÈTIC
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K9QHV313.
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 més 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.
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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

- Segellat dels vidres fixos.
- Subministrament i col·locació de les fulles batents sobre els mecanismes prèviament col·locats.
- Neteja del conjunt.
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 càrrec 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.

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%
- 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.

____________________________________________________________________________

KA - TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
KAM KAMW -

TANCAMENTS PRACTICABLES DE VIDRE
ACCESSORIS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES DE VIDRE

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

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

KAMW1001,KAMW2002,KAMWU002.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE 56810:2002 Suelos de madera. Colocación. Especificaciones.
____________________________________________________________________________

KA - TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
KAM -

TANCAMENTS PRACTICABLES DE VIDRE

KAM1 - TANCAMENTS PRACTICABLES DE VIDRE TREMPAT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
KAM1VAD5.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Tancament de vidre trempat, incolor o de color filtrant, tractada al àcid o sense tractament, amb o sense fulles batents, col·locat amb fixacions
metàl·liques.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Subministrament i col·locació de les fixacions mecàniques dels vidres fixos
- Segellat dels vidres fixos
- Subministrament i col·locació de les fulles batents sobre els mecanismes prèviament col·locats
- Neteja del conjunt
CONDICIONS GENERALS:
Les fulles han de quedar al nivell i al pla previstos.
Les unions entre les llunes i entre lluna i paviment, brancal o llinda, han de quedar fetes per mitjà de peces i ferraments metàl·lics.
No ha d'existir contacte directe entre vidre i vidre, vidre i metall, ni entre vidre i formigó.
Entre les peces metàl·liques i les llunes hi ha d'haver una placa de material elàstic.
Les peces metàl·liques han de quedar fixades per mitjà de cargols.
Franquícia de les portes amb la instalació:
- Franquícia superior: 3 mm
- Franquícia inferior: 7 mm
- Franquícia lateral: 2 mm
Toleràncies d'execució:
- Aplomat: ± 2 mm
- Franquícia porta-obertura: ± 2 mm
- Alineació dels punts de gir i pomel·les: ± 2 mm

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Accessoris per a la col·locació de vidres trempats fixes o mòbils, completament instal·lats.
S'han considerat els tipus següents:
- Pany per a porta, col·locat al vidre
- Tancaportes encastat al paviment
- Conjunt de poms cromats o d'acer inoxidable, col·locats en el vidre
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Pany:
- Col·locació de la peça del pany a la porta i a la part fixa del tancament
- Ajust dels mecanismes
Tancaportes:
- Obertura de forats al paviment per a introduir el tancaportes
- Fixació de la caixa
- Acabat de la trobada del paviment amb la caixa
- Col·locació dels mecanismes
- Regulació
- Col·locació de la tapeta de protecció
Conjunt de poms:
- Col·locació de l'element en la porta
- Ajustatge dels mecanismes
PANY I POMS:
Ha de funcionar correctament i ha de tenir un accionament suau.
Ha de quedar fixat a la fulla de vidre 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.
Entre les peces metàl·liques i les llunes hi ha d'haver una placa de material elàstic.
TANCAPORTES:
Ha de quedar nivellat i enrasat amb el paviment.
Ha de funcionar correctament i ha de tenir un accionament suau.
L'eix de gir del tancaportes ha d'estar a la mateixa vertical que el punt de rotació superior.
Toleràncies d'instal·lació:
- Alineació dels punts de gir: ± 2 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Els panys i els tancadors s'han de col·locar sobre els forats i osques preparats a les fulles de vidre.
La caixa del tancaportes s'ha de col·locar dins del forat del paviment realitzat per a l'efecte.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 17 de junio de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación NTE-PPV/1975. Particiones: Puertas de Vidrio
____________________________________________________________________________

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La fulla s'ha de col·locar una vegada fixats els punts de gir inferior i superior.
S'ha de col·locar sobre les plaques de les pomel·les, amb les seves contraplaques, començant per la inferior.

KA - TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
KAQ -

FULLES I BLOCKS DE FUSTA PER A PORTES I ARMARIS

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
La partida inclou la col·locació de les fixacions mecàniques de les targes fixes.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
KAQSV237,KAQSV542.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
* Orden de 17 de junio de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación NTE-PPV/1975. Particiones: Puertas de Vidrio
* Orden de 19 de febrero de 1976 por la que se aprueba la norma tecnológica de la edificación NTE-FVT/1976, «Fachadas: Vidrios templados».
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:
- Replanteig.
- Subministrament i col·locació de les fixacions mecàniques dels vidres fixos.
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Fulla per a porta batent, col·locada sobre el bastiment amb tota la ferramenta, frontisses, pany, etc.
S'han considerat les portes següents:
- Exteriors
- Interiors
- D'armari
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Presentació de la porta
- Rectificació si cal
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- Col·locació de la ferramenta
- Fixació definitiva
- Neteja i protecció
CONDICIONS GENERALS:
La porta ha d'obrir i tancar correctament.
Tota la ferramenta ha d'anar fixada al bastidor de cada fulla o bé al reforç.
La fulla que no porti tanca s'ha de fixar al bastiment per mitjà de dos passadors.
Toleràncies d'execució:
- Horitzontalitat: ± 1 mm
- Aplomat: ± 3 mm
- Pla previst de la fulla respecte al bastiment: ± 1 mm
- Posició de la ferramenta: ± 2 mm
PORTES D'ENTRADA O PORTES EXTERIORS O INTERIORS
Franquícia entre les fulles i el bastiment: <= 0,2 cm
Franquícia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm
Fixacions entre cada fulla i el bastiment: >= 3
PORTES D'ARMARI:
Fixacions entre la fulla inferior i el bastiment: >= 3
Fixacions entre la fulla superior i el bastiment: >=2
Franquícia entre les fulles i el bastiment: <= 0,2 cm

Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb ancoratges d'acer collats amb morter de ciment pòrtland o formigó o amb fixacions mecàniques, protegits
contra la corrosió.
Sempre que sigui possible s'han de fixar els travessers superiors a les parets laterals per mitjà d'ancoratges.
Els trams de la barana han d'estar units, per soldadura si són d'acer o per una peça de connexió si són d'alumini.
Toleràncies d'execució:
- Alçària: ± 10 mm
- Separació entre muntants: Nul·la
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h.
Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el procés d'instal·lació i, alhora, han de mantenir l'aplomat de
l'element fins que quedi fixat definitivament al suport.
BARANA METÀL.LICA:
Han d'estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de començar els treballs.
Els forats dels ancoratges estaran nets de pols o altres objectes que es puguin haver ficat des del moment de la seva execució fins al moment
de la col·locació dels ancoratges.
La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant.
Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, platines o angulars. L'elecció depèn del sistema i de la distància que hi hagi entre l'eix de
les pilastres i la vora dels elements resistents.
S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 40 mm d'amplària entre elements.
ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER:
El material conglomerant o adhesiu amb que es realitzi l'ancoratge s'ha d'utilitzar abans de començar l'adormiment.
Durant l'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions del element.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi ha condicions específiques del procés constructiu.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad de utilización
DB-SU.
* Orden de 15 de noviembre de 1976 por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-FDB/1976, «Fachadas defensas: Barandillas».

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Comprovació geomètrica de l'element de tancament
- Replanteig
- Col·locació, aplomat i anivellat de l'element
- 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 realitzar segons les instruccions 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 càrrec 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.
____________________________________________________________________________

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de la barana. Presa de coordenades i cotes d'un 10% dels punts on es situaran els elements
d'ancoratge.
- Inspecció visual de l'estat general de la barana, galvanitzat i ancoratges.
- Comprovació manual de la resistència d'arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de moure manualment el suport sense observar desplaçaments
a la base de fonamentació.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. Els controls es fonamenten en l'inspecció visual i per tant, en l'experiència de
l'inspector en aquest tipus de control.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les
exigides per la normativa vigent.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
____________________________________________________________________________

KB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
KB1 -

BARANES

KB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

KB12 - BARANES D'ACER

KB1 -

BARANES

KB14 - PASSAMANS PER A BARANES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
KB12V8AM.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
KB14V32E.
Baranes constituïdes per un conjunt de perfils que formen el bastidor i l'ampit de la barana, col·locades en la seva posició definitiva i ancorada
amb morter de ciment o formigó o amb fixacions mecàniques.
S'han considerat els tipus següents:
- Baranes d'acer ancorades amb morter de ciment o formigó o amb fixacions mecàniques
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Barana metàl·lica:
- Replanteig
- Preparació de la base
- Col·locació de la barana i fixació dels ancoratges
CONDICIONS GENERALS:
La protecció instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la DT.
L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada en el projecte o la indicada per la DF.
En els trams esglaonats, l'esglaonament de la barana s'ha d'efectuar a una distància >= 50 cm de l'element que provoqui l'esmentada variació d'alçada.
L'estructura pròpia de la barana ha de resistir una força horitzontal, uniformement distribuïda, que es considerarà aplicada a 1,2 m o sobre la
vora superior de l'element, si aquest està situat a menys alçada. El valor característic de la de força ha de ser de:
- Categoria d'ús C5: 3 kN/m
- Categories d'ús C3, C4, E, F: 1,6 kN/m
- Resta de categories: 0,8 kN/m
(Les categories d'ús es defineixen en l'apartat 3.1.1 del CTE DB SE AE)
La part inferior de les baranes de les escales de les zones destinades al públic en establiments d'ús comercial o d'ús pública concurrència, en
zones comunes d'edificis d'ús residencial habitatge o en escoles infantils, ha d'estar separada una distància de 50 mm com a màxim de la línea
d'inclinació de l'escala.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm
- Horitzontalitat: ± 5 mm
- Aplomat: ± 5 mm/m
BARANA METÀL.LICA:
Els muntants han de ser verticals.
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Passamans de fusta, d'alumini anoditzat, de llautó o d'acer.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Subjectat amb cargols sobre travesser superior de les baranes de protecció
- Ancorada a l'obra amb morter de ciment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Col·locació amb fixacions mecàniques:
- Replanteig
- Fixació dels suports a la base
- Fixació del passamà als suports
Col·locació amb morter:
- Replanteig
- Formació dels caixetins d'ancoratge junt
- Col·locació del passamà i fixació dels ancoratges amb motor
CONDICIONS GENERALS:
El passamà instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
Ha d'estar anivellat, ben aplomat i en la posició prevista en la DT.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm
- Planor: ± 5 mm
- Aplomat: ± 5 mm/m
COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES:
S'ha de subjectar sòlidament al travesser superior amb fixacions mecàniques.
Els visos de fixació, per la seva posició, han de quedar protegits del contacte directe amb l'usuari.
COL·LOCAT AMB MORTER:
S'ha de subjectar sòlidament a l'obra amb ancoratges d'acer collats amb morter de ciment Pórtland, protegits contra la corrosió.
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

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 aïllant, 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
- 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
¦

Han d'estar fets els forats a l'obra abans de començar els treballs.
La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar el passamà.
S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 80 mm d'amplària entre passamans.
Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant el procés d'instal·lació, i alhora, han de mantenir l'aplomat de l'element
fins que quedi definitivament fixat al suport.
COL·LOCAT AMB MORTER:
El material conglomerant amb què es realitzi l'ancoratge s'ha d'utilitzar abans de començar l'adormiment. Durant l'adormiment no s'han de produir
moviments ni vibracions de les peces.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 15 de noviembre de 1976 por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-FDB/1976, «Fachadas defensas: Barandillas».
____________________________________________________________________________

KB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
KB3 -

REIXES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
KB32VA0E.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Reixa constituida per un conjunt de perfils que formen el bastidor i l'ampit de la reixa, col·locada en la seva posició definitiva i ancorada
amb morter de ciment o amb fixacions mecàniques.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Preparació de la base i formació dels caixetins d'ancoratge, en el seu cas
- Col·locació de la reixa i fixació dels ancoratges amb morter o fixacions mecàniques
CONDICIONS GENERALS:
La protecció instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la DT.
L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada en el projecte o la indicada per la DF.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm
- Horitzontalitat: ± 5 mm
- Aplomat: ± 5 mm/m
REIXA METÀL.LICA:
Els muntants han de ser verticals.
Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb ancoratges collats amb morter de ciment pòrtland o fixacions mecàniques. Tant els ancoratges d'acer
com les fixacions mecàniques han d'estar protegits contra la corrosió.
Toleràncies d'execució:
- Alçària: ± 10 mm
- Separació entre muntants: ± 3 mm/2 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h.
Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el procés d'instal·lació i, alhora, han de mantenir l'aplomat de
l'element fins que quedi fixat definitivament al suport.
REIXA METÀL.LICA:
Han d'estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de començar els treballs.
Els forats dels ancoratges estaran nets de pols o altres objectes que es puguin haver ficat des del moment de la seva execució fins al moment
de la col·locació dels ancoratges.
La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant.
Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, platines o angulars. L'elecció depèn del sistema i de la distància que hi hagi entre l'eix de
les pilastres i la vora dels elements resistents.
S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 40 mm d'amplària entre elements.
ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER:
El material conglomerant o adhesiu amb que es realitzi l'ancoratge s'ha d'utilitzar abans de començar l'adormiment.
Durant l'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions del element.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________

KC - ENVIDRAMENTS
KC1 -

VIDRES PLANS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
KC1F1843.
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 acústica de balconera
substituint els vidres antics per vidre laminat.
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+--------------------------------------------------------------+
Franquícia lateral i amplària del galze:
+-------------------------------------------------------------------+
¦Semiperímetre ¦Franquícia ¦
Amplària galze
¦
¦
vidre
¦ lateral
¦Gruix vidre + (2 x Franquícia lateral) ¦
¦
(m)
¦
(mm)
¦
(mm)
¦
¦--------------¦-----------¦----------------------------------------¦
¦
<= 4
¦
3
¦
Gruix vidre + 6
¦
¦
> 4
¦
5
¦
Gruix vidre + 10
¦
+-------------------------------------------------------------------+
En el cas de la col·locació amb perfils conformats de neoprè, la franquícia pot reduir-se fins a 2 mm.
Toleràncies d'execució:
- Franquícia lateral i amplària del galze:
- Vidre simple:
+----------------------------------------------+
¦ Gruix ¦Semiperímetre ¦Franquícia ¦Amplària ¦
¦ vidre ¦
vidre
¦ lateral
¦ galze
¦
¦ (mm)
¦
(m)
¦
(mm)
¦ (mm)
¦
¦--------¦--------------¦-----------¦----------¦
¦ 3 - 8 ¦
<= 4
¦ ± 0,5
¦ ± 1,0
¦
¦ 9 - 11 ¦
¦
¦ ± 1,5
¦
¦--------¦--------------¦-----------¦----------¦
¦
3
¦
¦
¦ ± 1,0
¦
¦ 4 - 8 ¦
> 4
¦ ± 0,5
¦ ± 1,5
¦
¦ 9 - 11 ¦
¦
¦ ± 2,0
¦
+----------------------------------------------+
Les toleràncies de la franquícia lateral són per als vidres col·locats a l'anglesa o amb llistó de vidre.
- Vidre de protecció al foc i vidre laminar:
+----------------------------------------------+
¦ Gruix ¦Semiperímetre ¦Franquícia ¦Amplària ¦
¦ vidre ¦
vidre
¦ lateral
¦ galze
¦
¦ (mm)
¦
(m)
¦
(mm)
¦ (mm)
¦
¦--------¦--------------¦-----------¦----------¦
¦ 6 - 7 ¦
¦
¦ ± 1,0
¦
¦ 8 - 13 ¦
¦
¦ ± 1,5
¦
¦18 - 20 ¦
<= 4
¦ ± 0,5
¦ ± 2,5
¦
¦26 - 28 ¦
¦
¦ ± 3,0
¦
¦43 - 45 ¦
¦
¦ ± 5,0
¦
¦59 - 61 ¦
¦
¦ ± 6,5
¦
¦--------¦--------------¦-----------¦----------¦
¦ 6 - 7 ¦
¦
¦ ± 1,5
¦
¦ 8 - 13 ¦
¦
¦ ± 2,0
¦
¦18 - 20 ¦
> 4
¦ ± 0,5
¦ ± 3,0
¦
¦26 - 28 ¦
¦
¦ ± 3,5
¦
¦43 - 45 ¦
¦
¦ ± 5,5
¦
¦59 - 61 ¦
¦
¦ ± 7,0
¦
+----------------------------------------------+
- Vidre amb cambra d'aire:
+---------------------------------------------------------------+
¦
Gruix vidre
¦Semiperímetre ¦Franquícia ¦Amplària ¦
¦2 llunes + cambra d'aire ¦
vidre
¦ lateral
¦ galze
¦
¦
(mm)
¦
(m)
¦
(mm)
¦ (mm)
¦
¦-------------------------¦--------------¦-----------¦----------¦
¦
14 - 18
¦
¦
¦ ± 2,0
¦
¦
19 - 23
¦
¦
¦ ± 2,5
¦
¦
24 - 28
¦
¦
¦ ± 3,0
¦
¦
30 - 32
¦
¦
¦ ± 3,5
¦
¦
34 - 38
¦
<= 4
¦ ± 0,5
¦ ± 4,0
¦
¦
40 - 42
¦
¦
¦ ± 4,5
¦
¦
46
¦
¦
¦ ± 5,0
¦
¦
57
¦
¦
¦ ± 6,0
¦
¦
59 - 63
¦
¦
¦ ± 6,5
¦
¦
73
¦
¦
¦ ± 7,5
¦
¦
75
¦
¦
¦ ± 8,0
¦
¦
79
¦
¦
¦ ± 8,5
¦
¦-------------------------¦--------------¦-----------¦----------¦
¦
14
¦
¦
¦ ± 2,0
¦
¦
16 - 19
¦
¦
¦ ± 2,5
¦
¦
20 - 24
¦
¦
¦ ± 3,0
¦
¦
25 - 28
¦
¦
¦ ± 3,5
¦
¦
30 - 34
¦
> 4
¦ ± 0,5
¦ ± 4,0
¦
¦
38
¦
¦
¦ ± 4,5
¦
¦
40 - 42
¦
¦
¦ ± 5,0
¦
¦
46
¦
¦
¦ ± 5,5
¦
¦
57 - 59
¦
¦
¦ ± 6,5
¦
¦
63
¦
¦
¦ ± 7,0
¦
¦
73
¦
¦
¦ ± 8,0
¦
¦
75 - 79
¦
¦
¦ ± 8,5
¦
+---------------------------------------------------------------+
VIDRE TREMPAT:
El vidre ha de portar totes les manufactures necessàries per a la seva posada a l'obra i no s'admet cap manufactura posterior.
Les peces metàl·liques de fixació han de portar una làmina de neoprè entre el vidre i el metall.
COL·LOCACIÓ AMB RIBET:
Ha de recolzar sobre falques de materials elastòmers o de fusta tractada, col·locades als extrems de la fusteria i a una distància 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.
COL·LOCACIÓ AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ:
El perfil conformat de neoprè ha de tenir una pressió constant en tota la seva llargària.
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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 malmeses
- Neteja dels perfils de suport.
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del 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 fer segons les indicacions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.
____________________________________________________________________________

KR - JARDINERIA
KR3 -

CONDICIONAMENT QUÍMIC I BIOLÒGIC DEL SÒL I ACABATS SUPERFICIALS
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KR3P - APORTACIÓ DE TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA
B-

MATERIALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0 - MATERIALS BÀSICS

KR3P2254.

B0D -

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

B0D3 - LLATES

Aportació i estesa de materials per al condicionament del terreny.
S'han considerat els materials següents:
- Terra vegetal
- Escorça de pi
- Torba rossa
- Sorra
- Grava de pedrera
- Grava de riu
- Grava volcànica
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Aportació del material corrector
- Incorporació al terreny del material corrector
CONDICIONS GENERALS:
El material aportat ha de formar una barreja uniforme amb els altres components i amb el substrat existent, si és el cas.
El sauló, la grava o la sorra aportats, no han de tenir impureses ni matèria orgànica.
La terra, l'escorça de pi o la torba aportats, no han de tenir elements estranys ni llavors de males herbes.
Quan la superfície final acabada és poc drenant, ha de tenir els pendents necessaris per a evacuar l'aigua superficial.
Toleràncies d'execució:
- Anivellament: ± 3 cm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
L'aportació s'ha de fer en capes de gruix uniforme i paral·leles a l'esplanada, sense produir danys a les plantacions existents.
L'estesa s'ha de fer abans o a la vegada que les feines d'acondicionament del terreny.
Quan la superfície final és drenant, s'ha de comprovar que la base té els pendents suficients per a l'evacuació de l'aigua superficial.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat 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
OPERACIONS DE CONTROL EN TERRA VEGETAL:
- Inspecció visual del procés, amb atenció especial a la uniformitat de la barreja i de la seva estesa.
- Comprovació del gruix d'estesa i condicions d'anivellament.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TERRA VEGETAL:
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TERRA VEGETAL:
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.
____________________________________________________________________________

MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0D31000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Llata de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions.
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la fusta.
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P): ): 4 <= P <= 6 kN/m3
Contingut d'humitat (UNE 56-529): <= 15%
Higroscopicitat (UNE 56-532): Normal
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C): 0,35% <= C <= 0,55%
Coeficient d'elasticitat:
- Fusta de pi: Aprox. 15000 N/mm2
- Fusta d'avet: Aprox. 14000 N/mm2
Duresa (UNE 56-534): <= 4
Resistència a la compressió (UNE 56-535):
- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 10 N/mm2
Resistència a la tracció (UNE 56-538):
- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 2,5 N/mm2
Resistència a la flexió (UNE 56-537): >= 30 N/mm2
Resistència a l'esforç tallant: >= 5 N/mm2
Resistència al clivellament (UNE 56-539): >= 1,5 N/mm2
Toleràncies:
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm
- Amplària nominal: ± 2 mm
+----------------------------------------+
¦ Classe ¦
Gruix nominal (mm)
¦
¦
¦-----------------------------¦
¦
¦ < 50
¦ 50 a 75 ¦ > 75
¦
¦
¦-----------------------------¦
¦
¦
Tolerància (mm)
¦
¦----------------------------------------¦
¦
T1
¦
±3
¦
±4
¦ +6,-3 ¦
¦
T2
¦
±2
¦
±3
¦ +5,-2 ¦
¦
T3
¦
±1,5 ¦
±1,5 ¦ ±1,5
¦
+----------------------------------------+
- Fletxa: ± 5 mm/m
- Torsió: ± 2°
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________

B8 - MATERIALS PER A REVESTIMENTS
B8Z -

MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS

B8ZA - MATERIALS PER A IMPRIMACIONS I TRACTAMENTS SUPERFICIALS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B8ZAD000,B8ZA1000,B8ZA3210.

____________________________________________________________________________

B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS
B96 -

MATERIALS PER A VORADES

B96A - VORADES DE PLANXA D'ACER
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____________________________________________________________________________
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B96AVP10.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

BQ - MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS

Planxa d'acer treballat a taller, per a fer vorades.
S'han considerat els materials següents:
- Vorades de planxa d'acer galvanitzat
- Vorades de planxa d'acer amb acabat "CORTEN"
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició química de l'acer.
Les peces han de tenir la forma i dimensions especificats a la DT.
No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització.
Les peces han de tenir marcada la seva identificació d'acord amb els plànols de taller, així com les senyals necessaris per a determinar la seva
posició a l'obra.
Toleràncies:
- Llargària de les peces:
- Fins a 1000 mm: ± 2 mm
- De 1001 a 3000 mm: ± 3 mm
- De 3001 a 6000 mm: ± 4 mm
- De 6001 a 10000 mm: ± 5 mm
- De 10001 a 15000 mm: ± 6 mm
- De 15001 a 25000 mm: ± 8 mm
- A partir de 25001 mm: ± 10 mm
PERFILS GALVANITZATS:
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície.
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.
Protecció del galvanitzat: >= 275 g/m2
Puresa del zinc: >= 98,5 %

BQ5 -

TAULELLS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BQ5AU010,BQ5BV110,BQ5BU010.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

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

Llosa de pedra d'extracció recent, provinent de pedreres autoritzades.
S'han considerat els tipus següents:
- Llosa de pedra natural calcària per a taulells de 20 o 30 mm de gruix
- Llosa de pedra natural granítica per a taulells de 20 o 30 mm de gruix
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes, la cara plana i les arestes rectes i escairades.
No pot tenir esquerdes, buits, impureses d'argila, eflorescències ni escantonaments d'arestes.
La cara superior ha d'estar polida i abrillantada així com també els cantells vistos.
Absorció d'aigua, en pes: <= 2%
Gelabilitat (pèrdua de pes després de 20 cicles, PIET-70): <= 1%
Coeficient de saturació: <= 75%
Contingut d'ió sulfat (UNE 7-245): < 1,2%
Toleràncies:
- Gruix: ± 2 mm
- Angles: ± 1 mm
- Rectitud de les arestes: ± 0,1%
- Planor: ± 0,3%
LLOSA CALCÀRIA:
Resistència a la compressió (proveta cúbica de 10 cm): >= 50 N/mm2
Densitat aparent (UNE_EN 1936): >= 2000 kg/m3
LLOSA GRANÍTICA:
Resistència a la compressió (proveta cúbica de 10 cm): >= 100 N/mm2
Densitat aparent (UNE_EN 1936): >= 2500 kg/m3
No ha de tenir grops > 5 cm.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

* 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 10155:1994 Aceros para construcción metálica con resistencia mejorada a la corrosión atmosférica. Condiciones técnicas de suministro.

Subministrament: Protegida per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides.
Emmagatzematge: Evitant el contacte amb terres o altres materials que puguin alterar les seves característiques i de manera que no es trenquin
ni s'escantonin.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos.
Emmagatzematge: En llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la intempèrie, de manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
BB3 -

No hi ha normativa de compliment obligatori.

REIXES, MALLES I TEIXITS METÀLꞏLICS

____________________________________________________________________________

BB32 - REIXES D'ACER
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BB32VRE1,BB32VRE2.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conjunt de perfils que conformen un bastiment i un entramat de platines d'acer galvanitzat, que formen el reixat.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La reixa ha de ser plana, amb els seus perfils escairats.
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials.
L'entramat ha d'estar fixat al bastidor. No ha de tenir guerxaments.
La unió entre els perfils i la del bastidor cal que sigui per soldadura (per arc o per resistència).
Els perfils han de ser d'acer galvanitzat en calent, per un procés d'immersió contínua.
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. No ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.
Totes les soldadures s'han de tractar amb pintura de pols de zinc amb resines (galvanitzat en fred).
Protecció de la galvanització: >= 385 g/m2
Protecció de la galvanització a les soldadures: >= 345 g/m2
Puresa del zinc: >= 98,5%
Toleràncies:
- Llargària dels perfils: ± 1 mm
- Gruixos: ± 0,5 mm
- Secció dels perfils: ± 2,5%
- Rectitud d'arestes: ± 2 mm/m
- Torsió del perfil: ± 1°/m
- Planor: ± 1 mm/m
- Angles: ± 1°
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, rectitud i planor.
Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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1.- PLEC DE CONDICIONS PER L’ EXECUCIÓ I POSTA EN OBRA DEL FORMIGÓ ARMAT
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1.1

Objectius

g)

Documents que facin paleses les característiques més rellevants dels elements de transport per
l'interior de l'obra i plànol explicatiu del lloc d'assentament de les grues, del parc de ferrallat i, en el
seu cas, de la central formigonera, descrivint, en aquest últim cas, la forma de magatzematge dels
materials afins: àrids i ciment, així com la procedència de l'aigua d'amassat. A més, i si fos el cas,
adjuntarà una síntesi del funcionament de la central formigonera, especialment detallant el
procediment per a assolir i garantir permanentment una dosificació idònia i el destí del formigó
rebutjat.

h)

Certificat acreditatiu de la idoneïtat de la central de producció del formigó. Aquesta central serà
capaç de realitzar els assaigs de control que es requereixin i portar al dia un registre de dades i
resultats de les proves, que es podrà sol·licitar en qualsevol moment.

Documentar els treballs relatius a la recepció de materials, l'execució i la posta en obra dels
elements de formigó armat, d'acord amb la Memòria Tècnica i els plànols de projecte.
1.2

Condicions de caràcter general.

Totes les consideracions de disseny, dimensionament, execució, control i demés termes relatius als
elements de formigó armat del projecte que documenta el present es faran d’acord amb la normativa
vigent, EHE, Instrucción de Hormigón Estructural.
1.3

La no presentació de qualsevol dels documents assenyalats anteriorment suposarà l’impossibilitat
de reclamació tan tècnica com econòmica de les partides que es puguin relacionar amb els
conceptes descrits.

Condicions de partida

Abans de procedir a realitzar les tasques relatives a l'execució dels elements de formigó armat,
caldrà que el Contractista redacti un document a on hi adjunti els següents conceptes:
a)

b)

Certificat d’ haver realitzat un estudi respecte a l'accessibilitat del solar, tan a nivell local de
entrades i sortides dels vehicles de subministrament de material com global, estudiant en aquest
últim cas, sobre el plànol d'emplaçament per defecte o sobre el document que estimi oportú la
Direcció Facultativa, els possibles recorreguts dels vehicles anomenats abans.

c)

Certificat de comprovació dels nivells resultants de l'execució dels moviments de terres que hagin
estat precisos, detectant possibles anomalies respecte al projecte o respecte a les indicacions que
la Direcció Facultativa hagi fet en el seu moment.

d)

e)

f)

1.4

Certificat d’ haver examinat el lloc a on s'hi executaran els treballs, incidint en la localització
d'estructures existents, els registres i les línies de serveis públic, tant en funcionament com no.

Materials.

1.4.1

Requeriments generals.

Els requeriments que es detallen a continuació, relatius a la recepció dels materials, són preceptius
de complir a l'obra per portar a terme l'execució dels elements de formigó armat i serviran de base
per a emetre qualsevol esmena al projecte.
El Contractista, mitjançant document escrit, donarà a conèixer a la Direcció Facultativa el possible
adjudicatari del subministrament del formigó, on hi farà constar els següents conceptes:
a)

Empresa adjudicatària de la fabricació i subministrament del formigó (central formigonera).

Document que acrediti que el Contractista ha procedit a una anàlisi exhaustiva de tots els
documents de projecte - plànols, Memòria Tècnica i Plecs de Condicions -, adjuntant-hi un recull de
tots aquells dubtes, contradiccions i objeccions que consideri oportuns, amb la intenció de que es
garanteixi una posta en obra de tots els elements de forma fidedigne. Al respecte, el Contractista
realitzarà els plànols constructius o de taller de tots els elements de formigó armat de l'obra,
plànols que deurà aprovar o esmenar la Direcció Facultativa. En el cas de que la Direcció
Facultativa esmenés els plànols lliurats, el Contractista quedarà obligat a modificar-los i
presentar-los de nou a la Direcció Facultativa per tal que aquesta doni l'aprovació definitiva.

b)

Acreditació de la classificació (A, B o C) del subministrador del formigó, que justificarà en base als
resultats dels assaigs de control de producció, segons el criteri de l’article 88.4 de l’ EHE.

c)

Relació d’ obres similars executades pel subministrador.

Relació dels processos constructius, equipaments, sistemes i períodes d'apuntalament, sistemes
de formigonat, etc., que té previst fer servir durant l'obra i dels que disposa fora d'ella en tot
moment, per poder pactar un canvi de tecnologia, si fos necessari, durant el desenvolupament de la
mateixa.

1.4.2

Certificat acreditatiu de la idoneïtat dels materials que farà servir, a on hi inclourà una relació dels
procediments que té previstos per vetllar per aquesta idoneïtat: empreses adjudicatàries del control
de qualitat dels materials, condicions per el seu magatzematge, curat del formigó, magatzematge
de les provetes, certificació de les dosificacions, etc. Aquest certificat anirà completat posteriorment
amb un altre relatiu a la descripció particularitzada dels diferents materials, contingut del qual es
detalla a l'apartat de condicions generals dels materials.

a)

La resistència no serà inferior a 42.5 MPa. i seran capaços de proporcionar al formigó les
qualitats que se l'hi exigeixen, en les condicions específiques que es tindrà ocasió de esmentar
més endavant.

b)

La utilització del ciment aluminòs està totalment prohibida, tret d'indicació respecte al seu ús per
escrit, a càrrec de la Direcció Facultativa.

3

La Direcció Facultativa, un cop examinada la documentació, donarà el seu vist i plau, podent-se
procedir, en cas favorable, a la seva contractació.
Ciments.

Les condicions específiques que deuran complir els ciments que s'utilitzin en la dosificació dels
formigons es detallen a continuació.

4

c)

d)

En els documents corresponents, especialment en els albarans de subministrament del formigó
a peu d'obra, figuraran el tipus, la classe i la categoria a la qual pertanyen aquests, així con la
garantia del fabricant de que el ciment compleix totes les condicions exigides per la normativa
vigent RC-03. Aquest mateix fabricant, si és precís, caldrà que faciliti a la Direcció Facultativa
una còpia dels resultats de les anàlisis que es realitzin i dels assaigs corresponents.
La composició dels ciments subministrats a obra, ja sigui com a matèria primera o com a
component del formigó, a més de llurs característiques mecàniques, físiques i químiques, s'acolliran
a els requeriments que estableix la normativa vigent RC-03, Instrucción para la Recepción de
Cementos, en el seu annex, apartats 2on i 3er, tal i com s'especifica a l'apartat de control del
present Plec de Condicions.

e)

La denominació dels ciments s'acollirà també a la normativa vigent RC-03, en el seu annex, apartat
4t.

f)

La identificació del ciment subministrat a obra estarà constituïda per un albarà a on hi figuraran les
següents dades:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

El contingut d'aquest albarà es completarà adjuntant-hi un Full de Característiques del ciment
subministrat, en el que hi figuraran la naturalesa i proporció nominal en massa de tots els
components, així com qualsevol variació en la proporció que sobrepassi en més o menys cinc
punts percentuals la inicialment prevista. Aquesta variació no suposarà en cap cas un canvi del
tipus de ciment.

h)

El ciment no arribarà a l'obra excessivament calent. Si la seva manipulació està previst fer-la
mecànicament, la temperatura màxima serà de 70 graus centígrads; per contra, si cal fer-la a mà,
aquesta temperatura no serà superior a la més restrictiva de les següents:
1)
2)

i)

b)

Serà preceptiva una anàlisi química favorable, quan no hi hagi antecedents en la seva utilització
o existeixin dubtes en quant a la seva idoneïtat.

c)

Està prohibida la utilització de l'aigua de mar tant per el curat com per l'amassat dels formigons,
a no ser que la Direcció Facultativa dicti el contrari.

d)

Les aigües limitaran l’ exponent pH, i els continguts substàncies dissoltes, sulfats, ió clorur,
hidrats de carboni i substàncies orgàniques solubles en èter, segons s’especifica a l’article 27 de
l’ EHE.
Àrids.

Les condicions específiques que deuran complir els àrids constituents de qualsevol formigó col·locat
a obra seran les que es detallen a continuació:
a)

La naturalesa i la seva preparació seran tals que permetran garantir la resistència característica
que es sol·licita en el projecte, la durabilitat que correspongui i les demés característiques que
s'exigeixin en els documents del projecte.

b)

Seran vàlids tots aquells àrids que provinguin d'un jaciment natural, roques trinxades o escòries
siderúrgiques apropiades, així com altres productes que llur ús es trobi sancionat per la pràctica
o resulti aconsellable com a conseqüència d'estudis o assaigs realitzats a laboratori. En tot cas,
l'àrid escollit per realitzar el formigó caldrà que sigui aprovat per la Direcció Facultativa, d'acord
amb els controls que es detallen en el 5è apartat del present. Si no es tinguessin antecedents
d'un àrid en concret o es podés plantejar llur idoneïtat en la seva utilització, caldrà que es
realitzin els assaigs complementaris que la Direcció Facultativa estimi convenients.
No estarà permesa la utilització del sauló, (granit meteoritzat), ni àrids que continguin algun
tipus de matèria orgànica. Està totalment prohibida la utilització d'àrids que continguin pirites o
qualsevol altre tipus de sulfur o sulfat i els que continguin qualsevol varietat de guix.
Si són escòries siderúrgiques les que s'utilitzen com a àrid, caldrà que es comprovi si són
estables, és a dir, que no continguin silicats inestables ni compostos ferrosos.

40 graus centígrads.
La temperatura ambient, més cinc graus centígrads.

Quan el subministrament es realitzi en sacs, el ciment es rebrà a obra en els mateixos envasos en
els que ha estat expedit de fàbrica, emmagatzemant-los en un lloc suficientment ventilat i
salvaguardat de les inclemències del temps i de les humitats del sòl. Aquest lloc caldrà que l'aprovi
directament la Direcció Facultativa; si el subministrament és a balquena l’emmagatzematge es farà
dins de sitges homologades.

1.4.3

No contindran cap element contraproduent que arribi a afectar les propietats dels formigons o a
la protecció de les armadures envers la corrosió.

1.4.4

Nom i direcció de l' Empresa subministradora.
Data del subministrament.
Identificació del vehicle que el transporta.
Quantitat que es subministra.
Denominació i designació del ciment.
Restriccions en llur utilització, en el seu cas.
Nom i direcció del comprador, així com el destí.
Referència de la comanda.

g)

a)

c)

Els àrids estaran compostos per al menys dues granulometries diferents, que s'identificaran
amb les sorres i les graves. Les primeres comprendran aquells àrids que passin per el sedàs de
4 mm; les segones, les graves, correspondran a l'àrid retingut en aquest mateix sedàs. S'entén
com a àrid total o simplement com a àrid el que per ell mateix o per barreja tingui les
proporcions de sorra i grava adequades per a fabricar el formigó.

d)

Els àrids caldrà que arribin a obra mantenint les característiques granulométriques de cada una
de llurs fraccions.

e)

A falta de referències específiques al respecte, la mida màxima de l'àrid es fixa en 20 mm, la
mínima en 0.59 mm, i el tipus trinxat. La modificació d'una d'aquestes dades de partida caldrà
que es faci amb el vist i plau de la Direcció Facultativa. La mida màxima de l'àrid es fixa com la

Aigua.

Les condicions específiques que deuran complir les aigües tant d'amassat com les de curat dels
formigons de l'obra, es detallen a continuació:
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mínima obertura del sedàs pel que passa el 90% en pes, complint la condició necessària de que
el 100% de l'àrid utilitzat passi per el d'obertura doble de la abans referida; la mida mínima és la
del cedàs que reté el 90% en pes.

El contingut d'aquest albarà es completarà adjuntant-hi un Full de Característiques del additiu
subministrat, en el que hi figuraran la naturalesa i proporció nominal de tots els components.
d)

f)

g)

L’ emmagatzematge dels àrids caldrà realitzar-lo de tal forma que quedin protegits d'una
possible contaminació per l'ambient i, especialment, pel terreny, no admetent-se que es
produeixi la barreja incontrolada de les diferents fraccions granulométriques. Caldrà establir les
mesures necessàries per que no es produeixin segregacions excessives dels àrids durant l’
emmagatzematge i el transport a l'obra.

1.4.6

1.4.5

Nom del subministrador.
Nombre de sèrie del full de subministrament.
Nom de la cantera.
Data de lliurament.
Nom del peticionari.
Tipus d’àrid.
Quantitat subministrada.
Designació de l’àrid (d/D).
Identificació del lloc de subministrament.
Granulometria de l’àrid.

a)

La consistència del formigó serà sempre plàstica, amb un assentament del Con d' Abrams
comprés entre els valors de 3 i 5 cm., amb una tolerància per els dos valors de ± 1.0 cm.. El
Contractista presentarà a la Direcció Facultativa les proporcions de la mescla i la relació
aigua/ciment (A/C) que donen lloc a tal consistència.

b)

Es podrà alterar la consistència, fins assolir la que sigui precisa per una correcta i eficaç posta
en obra del formigó, mitjançant la incorporació d'additius en la barreja, amb les condicions de
recepció i utilització esmentades en el subapartat anterior. L' aprovació del canvi de
consistència i de la incorporació d'additius correspondrà a la Direcció Facultativa, qui podrà
instruir l'execució dels assaigs que estimi oportuns per tal de consumar-la.
En aquest cas el control de consistència es farà previ a la incorporació dels additius, o bé
certificant mitjançant l’ albarà de subministrament que la relació A/C de la mescla garanteix una
consistència plàstica, amb els límits especificats anteriorment i compleixi els requeriments de
projecte.

Additius i addicions.

Els requeriments específics de la utilització dels additius i les addicions es detallen en els punts
següents:
a)

Es permetrà la utilització dels additius que s'estimi convenients, prèvia aprovació específica a
càrrec de la Direcció Facultativa, a partir dels resultats dels assaigs que es detallen en l'apartat
de control del present.

b)

Es vetllarà per una correcta dosificació d'aquests additius, tal i com estableixin els fabricants
corresponents, no superant en cap cas una dosificació en pes de més del 5% en la massa del
ciment.

c)

La identificació dels additius subministrats a obra estarà constituïda per un albarà a on hi
figuraran les següents dades:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Formigó fresc.

Les especificacions que fixen les propietats més significatives dels formigons en estat no endurit es
detallen a continuació:

La Direcció Facultativa podrà demanar els albarans de subministrament del material, on hi
figuraran les següents dades:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Es prohibeix total i explícitament la utilització de cendres de qualsevol naturalesa en la
fabricació de tots els formigons que constitueixin l'obra.

Nom i direcció de l'Empresa subministradora.
Data del subministrament
Quantitat que se subministra
Denominació i designació de l'additiu.
Característiques físiques i químiques
Restriccions en llur utilització i dosificacions òptimes, en el seu cas.
Nom i direcció del comprador, així com el destí.
Referència de la comanda.

c)

En qualsevol cas, es prohibeix l'addició d'aigua en la massa de formigó fresc, independentment
de l'objectiu que es pretengui aconseguir.

d)

Si es negociés el canvi de consistència amb l'Empresa Constructora, caldrà que aquesta
certifiqui que els encofrats que te previst utilitzar absorbeixen l'increment de les empentes,
especialment de les horitzontals, en l'execució dels elements verticals, com puguin ésser murs i
pilars. En aquest cas, la Direcció Facultativa podrà reservar-se el dret d’alterar el disseny del
sistema d' encofrat que estimi oportú.

e)

Els sistemes de compactat i vibrat del formigó a obra seran, com a mínim, els que la norma EHE
estableixi en correspondència amb la consistència del formigó. La Direcció Facultativa, però,
podrà establir el sistema de vibrat que consideri oportú, al marge de la consideració anterior.

1.4.7

Dosificació.

Per el que fa referència a la dosificació dels formigons, caldrà que es compleixin els següents
requeriments:
a)
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Les quantitats dels materials, àrids, aigua i ciment, es xifraran en pes i es cenyiran a les que es
detallen en els plànols de projecte i a la memòria tècnica de l'estructura. Qualsevol modificació
d'aquests valors o de les característiques del material corresponents caldrà que sigui aprovada
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per la Direcció Facultativa, que podrà instruir els assaigs que cregui convenients per tal de
garantir la idoneïtat de les noves proporcions.
b)

7) Designació especifica del lloc del subministrament (nom i lloc).
8) Quantitat de formigó que la composa, en m3.
9) Hora que es carregà el camió.
10) Identificació del camió.
11) Hora límit per l'ús del formigó.

En el cas de que s'alterés la dosificació abans esmentada caldrà constatar que la quantitat
mínima en pes de ciment per a metre cúbic de formigó endurit no serà menor dels límits
següents:
1.4.8

1) 200 Kg/m3 en formigons en massa.
2) 300 Kg/m3 en formigons armats, independentment de la quantitat d'armadura que tinguin.

Un cop endurit, el formigó caldrà que compleixi els requeriments que es detallen a continuació:

i la màxima no sobrepassarà els 400 Kg/m3, sempre i quan la Direcció Facultativa no instrueixi
el contrari.
c)

Si s'estima convenient canviar el tipus d'àrid, la mida màxima o les proporcions d'aquest en la
barreja, caldrà que observi el mòdul granulomètric - àrea limitada per la corba que expressa la
relació obertura dels sedassos /tant per cent que passa, en pes, per cada sedàs -, l'eix
d'ordenades i la recta paral·lela al d' abcises que passa pel 100%, en paper semilogarítmic- que
es marca en els plànols. En el seu defecte, aquest valor serà de 5.20.

d)

En cas d'executar el formigó a peu d'obra, caldrà comprovar sistemàticament el contingut
d'humitat dels àrids, modificant la quantitat d'aigua de la barreja de cara a que el formigó
mantingui la consistència desitjada.

e)

f)

g)

a)

Els formigons utilitzats per l'execució de tots els elements de l'obra de formigó armat -fonaments
i elements estructurals pròpiament dits- tindran la resistència característica que queda establerta
en la memòria i plànols de projecte. En el seu defecte, aquesta no serà inferior a 25.0 MPa., i
serà sempre compatible amb l’ ambient definit en la memòria. Els constituents d'elements
realitzats amb formigó en massa tindran una resistència característica de, al menys, 20.0 MPa,
a no ser que la Direcció Facultativa estableixi alguna altre condició al respecte.

b)

Els formigons, un cop fraguats, presentaran textures exemptes de coqueres i de zones en les
que s'apreciï la pèrdua de la pasta aglomerant.
L'acabat de les superfícies vistes no presentarà deficiències per falta d'homogeneïtat en la
massa de formigó, ni taques produïdes pels líquids desencofrants o fluorescències. En aquests
casos es seguirà fil parranda els plànols d’ especejament dels encofrats; cas de no existir, es
sol·licitaran a la Direcció Facultativa amb la suficient antelació.

El temps d'amassat del formigó no serà mai inferior a 2 minuts. L'ordre d'incorporació dels
diferents components en la barreja serà el que a continuació es detalla:
1er
2on
3er
4t

c)

la meitat de la quantitat d'aigua.
el ciment i la sorra, simultàniament.
la grava i
la part restant d'aigua.

Cada càrrega de formigó procedent de central formigonera aliena a l'obra anirà acompanyada d’
un full de subministrament, que estarà sempre a disposició de la Direcció Facultativa, en el que
hi figuraran les dades següents:






6)

La Direcció Facultativa pot instruir la realització de proves de formigonat per tal de garantir un
acabat adient a els requeriments de projecte, o per certificar la durabilitat de qualsevol dels
elements formigonats.

1.4.9

A ser possible, es procurarà que la dosificació i l'amassat el realitzi sempre el mateix operari,
que serà competent i responsable, amb l'objecte d'aconseguir una homogeneïtat en l'execució
del formigó.

1)
2)
3)
4)
5)

Formigó endurit.

Nom de la central de fabricació del formigó.
Nombre de sèrie del full de subministrament.
Data de lliurament.
Nom del receptor.
Especificació del formigó subministrat:
La resistència característica del formigó i el contingut de ciment per metre cúbic de
formigó.
Tipus, classe, categoria i marca del ciment.
Consistència i relació aigua/ciment (A/C).
Mida màxima i mínima de l'àrid.
Tipus d'additiu, en el seu cas.
Indicació expressa que el ciment no te cap tipus de cendres.
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Armadures.

Les prescripcions específiques per la definició de l'acer a disposar en l'interior de la massa de
formigó, amb l'objectiu de constituir el formigó armat i tant mateix les seccions compostes de perfils
laminats i formigó, es detallen a continuació:
a)

L'armament del formigó podrà estar constituït per barres d'acer corrugat, per malles electrosoldades d'acer corrugat i/o per perfils metàl·lics d'acer laminat. Les característiques dels
materials que constitueixen a els dos primers - barres corrugades i malles electrosoldades - es
detallen en els següents apartats; les característiques dels tercers - perfils laminats- queden
reflectides en el Plec de Condicions per l'execució i posta en obra de l'Estructura Metàl·lica.

b)

No és permesa la utilització de barres llises per l'armat de les peces de formigó, ni en el cas
dels ancoratges i unions de peces de l'estructura metàl·lica.

c)

La secció equivalent de les barres corrugades - relació entre el pes en grams i la longitud de la
barra en centímetres, multiplicada per el factor 7.85- no experimentarà oscil·lacions respecte al
diàmetre nominal de la barra superiors al 5%.

d)

Les barres d'acer corrugat tindran perfectament visibles les marques d’ identificació de llur límit
elàstic i tipus d'acer.
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e)

Les malles portaran una etiqueta en la que hi figuri la marca del fabricant i la designació de la
malla, d'acord amb la nomenclatura que estableix la normativa vigent EHE, en el article 31,
apartat 3er.

f)

El tipus d'acer utilitzat per l'execució de l'armat dels elements de formigó quedarà determinat en
els documents de projecte. En el seu defecte caldrà utilitzar-ne un del tipus B-500S, de límit
elàstic no inferior a 500.0 MPa. La Direcció Facultativa podrà modificar, però, aquesta condició
sempre que ho consideri oportú.

a)

Restarà a compte del Contractista la conservació en perfectes condicions de les conduccions
públiques d'aigua, gas, electricitat, telèfon, clavegueram, etc., així com el manteniment en perfecte
estat de les construccions o elements de jardineria que pertanyin a les finques contigües a l'obra.

b)

Tanmateix, anirà a càrrec del Contractista la reparació de totes les avaries o desperfectes que
s'haguessin produït per efecte de l'execució dels elements de formigó.

c)

Sempre que es detecti la presència de qualsevol conducció, encara que aparenti d'estar fora de
servei, es donarà avís a la Direcció Facultativa, a fi de que aquesta decideixi la solució més
convenient.

d)

Deuran efectuar-se els entibaments necessaris per a garantir la seguretat de les operacions i la
bona execució dels treballs, tot i en el cas de no haver estat expressament instruïdes a tal
efecte per la Direcció Facultativa.

e)

El Contractista estarà obligat a disposar tots els mitjans que la Direcció Facultativa estimi
oportuns per a realitzar l'obra. S' inclouen en aquest concepte els sistemes d'extracció i
eliminació de les aigües que podessin aparèixer, tan degudes a moviments del nivell freàtic com
per l'acumulació de l'aigua de pluja, així com la instal·lació dels punts de llum i connexió a les
xarxes elèctrica general i de clavegueram, segons correspongui.

f)

En cap cas el Contractista estarà facultat per variar per el seu compte les dimensions, posició,
nombre de elements, armadura, geometria, procediment constructiu o tipus de qualsevol dels
elements de formigó, sense el vist i plau de la Direcció Facultativa. Podrà, no obstant, expressar
la conveniència d'efectuar aquells canvis que estimi oportuns, de forma que l'Arquitecte Director,
si ho troba adequat, pugui aplicar-los en l'execució de l'obra.

g)

El Contractista s'assegurarà que l’ emmagatzematge de material sobre els elements ja
construïts no modifiquin les hipòtesis de càlcul que s'han tingut en compte en el seu disseny.
Qualsevol dubte al respecte, especialment per desconeixent d'aquestes hipòtesis, es consultarà
a la Direcció Facultativa per que determini la viabilitat de la solució.

Les característiques mecàniques mínimes s'adequaran a la taula 31.2.a de l'article 31 de l’EHE.
g)

Determinats elements de formigó podran quedar reforçats per armadures d'acer galvanitzat. En
aquests casos, que s'indicaran convenientment en els documents de projecte, es disposarà una
protecció de galvanitzat de, al menys, 25 micres de metre, sempre i quan la Direcció Facultativa
no instrueixi el contrari.

1.4.10

Cintres, encofrats i motlles.

Els requeriments específics per a la recepció de les cintres, el encofrats i els motlles són els que es
detallen a continuació:
a)

Els elements d' encofrat no presentaran abonyegadures, trencaments ni fissures.

b)

Seran capaços de resistir les accions pròpies del procés de formigonat, sense presentar
deformacions ni assentaments, especialment sota l'acció del formigó fresc i dels procediments
utilitzats per realitzar llur compactació.

c)

Seran suficientment estancs de cara a que no es pugui produir la pèrdua del material
aglomerant.

d)

Com a desencofrants tant sols estarà permesa la utilització de vernissos antiadherents,
compostos de silicones, productes a base d'olis solubles en aigua, o el que consideri la Direcció
Facultativa. Queda prohibida la utilització del gas-oil, la grassa corrent o productes semblants,
que podessin alterar l'aspecte i propietats mecàniques i de durabilitat dels paraments de les
peces de formigó.

e)

Els encofrats i motlles podran ser de fusta, tàblex, acer o bé teflon, sempre i quan els
documents de projecte o la Direcció Facultativa no determinin un tipus concret d'encofrat.

f)

El contractista queda obligat a aportar un document amb les característiques tècniques i
condicions d’utilització dels elements d’apuntalament.

1.5
1.5.1

Execució.
Condicions generals.

El Contractista es farà responsable directe dels procediments utilitzats per la realització dels treballs
d'execució dels elements de formigó. A tal fi, caldrà que observi les següents puntualitzacions:
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1.5.2

Replanteig.

L'inici de les tasques de l'execució dels elements de formigó tindran com a punt de partida les
relatives a llur replanteig. Per aquest concepte es vetllarà que es satisfacin els següents punts:
a)

La senyalització del replanteig dels fonaments es realitzarà amb mitjans perdurables,
replantejant de nou quan, per alguna raó, s'hagin perdut les referències ja replantejades
anteriorment. Serà aconsellable situar els contorns i els eixos dels elements estructurals a
executar, marcant-los amb pintura, guix de color o blauet sobre la capa de formigó de neteja, pel
cas dels fonaments o sobre els encofrats, en la resta.

b)

El Contractista no tindrà dret a cap tipus d'abonament com a conseqüència d'errors de
replanteig que l'hi podessin ésser imputables. Si existís divergència entre dos plànols o
documents de projecte, el Contractista estarà obligat a comunicar aquesta a la Direcció
Facultativa, perquè es manifesti donant prioritat a un o l'altre. De no fer-ho així, no podrà
argumentar error en el projecte, en el supòsit de haver optat per la solució incorrecta.
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c)

Les dimensions de qualsevol element emparat per aquest Plec de Condicions no es modificaran
per sobre les toleràncies que l'hi corresponguin, especificades per cada element més endavant,
sense coneixement de la Direcció Facultativa. Tanmateix, no es podrà variar llur posició
absoluta ni relativa, si no és amb el vist i plau de l'Arquitecte Director.

1.5.3

Abans d’ abocar la nova massa de formigó, en qualsevol dels casos anteriors, caldrà, en primer
lloc, netejar la superfície del formigó amb raspall de pues d'acer, xorrejat de sorra o qualsevol
altre procediment que, a més d'eliminar la polsina i el morter existents, deixi a la vista l'àrid; en
segon, aplicar sobre la junta una resina epoxi com a màxim 30 minuts abans de procedir al
formigonat de la segona tongada de formigó. En les especificacions particulars dels elements
estructurals es concreten els detalls a tenir en compte en cada cas.

Posta en obra del formigó. Prescripcions generals.

Es prohibeix formigonar directament sobre o contra superfícies de formigó que hagin sofert els
efectes de les gelades. En aquests casos caldrà eliminar les parts danyades, prèvia
comunicació a la Direcció Facultativa.

El Contractista deurà vetllar pel compliment de les següents condicions de caràcter general,
referents a la posta en obra del formigó. Tanmateix, vetllarà perquè es materialitzin les de caràcter
més específic, que es tindrà ocasió de detallar més endavant en altres subapartats.
Les referides condicions es sintetitzen en els següents termes:
a)

Sota cap concepte estarà permesa la posta en obra de masses de formigó que acusin un
principi de fraguat. Tampoc s'acceptarà aquest formigó encara que se li afegeixi aigua.

b)

És permesa la col·locació del formigó mitjançant llur abocat directe des de cubilot o element
semblant, mitjançant bomba, per injecció o be gunitat.

c)

En l'abocament i col·locació de les masses de formigó, inclús quan aquestes operacions es
realitzin de forma contínua mitjançant conduccions apropiades, s'adoptaran les mesures
oportunes per evitar la segregació dels àrids. En referència a això, estarà prohibit formigonar
elements de forma que la caiguda lliure del formigó superi els 2.0 metres d'alçada.

d)

No es col·locaran a obra tongades de formigó de gruixos superiors als que es puguin compactar
correctament amb els mitjans disponibles i previstos per fer-ho.

e)

No es procedirà al formigonat de l'element que correspongui fins que la Direcció Facultativa no
hagi donat el seu vist i plau respecte a la col·locació d'armadures, distàncies d'aquestes als
paraments, estat de les superfícies que han de rebre al nou formigó, solapaments, etc.

f)

El formigonat de cada element es realitzarà d'acord amb el pla prèviament acordat
conjuntament pel Contractista i la Direcció Facultativa.

g)

La compactació de la massa, feta amb els mitjans que ja han quedat definits en el subapartat
4.6, punt e), es farà amb la intenció d'eliminar els buits i de que s'obtingui un perfecte tancat de
la massa, sense que arribi a produir-se segregació. La compactació deurà fer-se fins que s'iniciï
el flux de la pasta aglomerant a la superfície de l'element.

Abans de procedir al formigonat, es netejaran amb la màxima cura les superfícies a on el
formigó tingui que abocar-se, tenint cura que les barres d'acer no tinguin adherències de fang,
òxid o qualsevol element que dificulti la perfecta adherència del formigó amb l'esmentada
armadura.

j)

Se suspendran les tasques de formigonat sempre que hi hagi la previsió de que en les 48 hores
posteriors al formigonat puguin baixar les temperatures per sota dels zero graus centígrads.
Si fos precís formigonar en aquestes condicions climàtiques, s'adoptaran les mesures oportunes
per a garantir que, durant el fraguat i primer enduriment del formigó, no es produeixin
alteracions locals ni globals en els elements corresponents, ni mermes permanents de
resistència del material per efecte de la gelada.

k)

La temperatura de la massa del formigó en el instant de abocar-la no serà inferior a els 5 graus
centígrads i la dels elements que la tenen que rebre no serà inferior a els 0 graus.

l)

Podran utilitzar-se additius anticongelants, prèvia autorització expressa de la Direcció
Facultativa. Pot escalfar-se l'aigua d'amassat fins un màxim de 40 graus centígrads i escalfar els
àrids fins a la mateixa temperatura.

m) Si, per contra, cal formigonar amb temperatures ambient altes, es vetllarà perquè no es

Els aparells mecànics utilitzats per a vibrar la massa de formigó seran interiors, de freqüències
superiors a els 6000 cicles per minut. La forma de compactar en aquests casos serà submergint
ràpida i profundament l'aparell dins de la massa, retirant-lo lentament i a velocitat constant. Si es
formigona per tongades, el vibrador caldrà que penetri a l'interior de la capa de formigó anterior.
h)

i)

Les juntes de formigonat, de no estar especificades en els documents de projecte, les fixarà la
Direcció Facultativa. Podran diferenciar-se dos tipus de juntes: el primer l'integraran les
executades mitjançant l'ajuda d' encofrats provisionals i el segon deixant que el formigó adopti
per sí sol una pendent del ordre dels 45º. La Direcció Facultativa podrà adoptar qualsevol de les
dues solucions per a realitzar aquestes juntes.
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produeixi l'evaporació de l'aigua d'amassat, en especial durant el transport. En aquestes
situacions de calors excessives es protegiran els encofrats i els elements que estiguin exposats
directament al sol i que, a la vegada, hagin de rebre al formigó.
Per sobre d'una temperatura ambient de 40 graus centígrads es suspendrà el formigonat, a no
ser que s'adoptin mesures especials que hauran de ser acordades per la Direcció Facultativa.
n)

Durant el fraguat i primeres edats del formigó, s'assegurarà que llur humitat es mantingui,
adoptant les mesures adequades. Aquestes mesures es perllongaran un mínim de deu dies, o el
que fixi la Direcció Facultativa en cada cas. Aquest manteniment de la humitat es podrà fer
regant els encofrats i paraments de la peça en qüestió, sense que es produeixi un rentat del
àrid, o be utilitzant productes que mantinguin aquest grau d´ humitat, que deurà aprovar la
Direcció Facultativa.

o)

Les dimensions de les fissures per retracció del formigó en el procés de fraguat no seran
superiors a les que prescriu la normativa vigent, en correspondència amb el grau d'agressivitat
de l'ambient a on l'element s'ubiqui, o les condicions que estableixi la Direcció Facultativa.
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p)

El començament de la descàrrega del formigó des de l’equip d’ amassat del subministrador, en
el lloc de fabricació, marca l’inici del temps de lliurament i recepció del formigó, que es
perllongarà fins finalitzar la descàrrega d’aquest.

Diàmetre
de la barra
(mm.)

q)

Resta expressament prohibida l’addició en el formigó de qualsevol quantitat d’aigua o altres
substàncies que puguin alterar la composició original de la massa fresca. No obstant, si
l’assentament en el con d’Abrams és menor que l’ especificat, el subministrador podrà afegir
additiu fluïdificant per augmentar-lo fins assolir la consistència prescrita, sense que aquesta
sobrepassi les toleràncies indicades per l’ EHE. Per aquest menester l’element de transport
(camió formigonera) estarà equipat amb el corresponent equip dosificador d’additiu i capacitat
per reamassar el formigó fins dispersar totalment l’additiu afegit. El temps de reamassat serà de,
al menys, 1 min/m3, sense ésser mai inferior a 5 min.

6
8
10
12
16
20
25
32
40

1.5.4

Posta en obra del formigó armat. Prescripcions generals respecte a les armadures.

HA-35
Longitud d’ancoratge
(cm.)
Posició I Posició II
15
25
20
30
25
40
30
45
40
60
50
75
75
110
125
175
200
270

Si l'ancoratge es fa amb l'ajuda de patilles, les longituds anteriors es podran reduir un 30% en el
cas de barres treballant a tracció.
f)

Aquestes condicions generals es detallen tot seguit:
Les armadures es col·locaran a obra netes i sense d'òxid no adherent, pintura, grassa o
qualsevol altre substància perjudicial. Es disposaran lligades entre sí i falcades convenientment,
de manera que no puguin moure’s en el procés de formigonat, garantint, a més, que quedaran
perfectament envoltades de formigó, sense deixar coqueres.

b)

Es prohibeix la utilització simultània d'acers de característiques mecàniques diferents en un
mateix element estructural, així com acers que provinguin de reciclatge, a no ser que la Direcció
Facultativa ho contradigui per escrit.

c)

Les armadures s'ajustaran a els documents de projecte, especialment en la llargada, posició
relativa, diàmetre, longituds de solape i ancoratge i doblegat de patilles d'ancoratge.

d)

El doblegat d'armadures es farà sempre per mitjans mecànics, en fred i a velocitat moderada.
Està prohibit el redreçament de colzes.

L' empalmament d'armadures es podrà fer per maneguets roscats, per solapament o per
soldadura, amb aquest ordre de preferència. Les longituds de solapament de les barres que
treballin a tracció seran del doble de les establertes en la taula de longituds d'ancoratge anterior;
les separacions de les barres empalmades no serà superior a 4 ni inferior a 1 de la barra de
major diàmetre.
Si l' empalmament es realitza per soldadura, podrà fer-se mitjançant soldadura a topà o per
soldeig del solapament. En el primer cas, serà preceptiu el control per a raigs X de cada unió
soldada, exigint-se una qualificació mínima de 2; en el segon cas, la unió, es farà amb cordons
de longitud 5 vegades el diàmetre de la barra, cada 10 cm.., a banda i banda dels rodons. El coll
d'aquests cordons, serà de la meitat del diàmetre de la barra i la quantitat de parelles de
cordons es relaciona en la taula 2. No es podran empalmar per soldadura de solapament barres
de diàmetre superior a 25 mm.
Diàmetre de la barra
(mm)
12
14
16
20
25

Els radis de doblegament de les armadures es dimensionaran d'acord amb el criteris que
estableix la norma EHE, en el seu article 31.2.
La Direcció Facultativa podrà ordenar la realització d'assaigs amb líquids penetrants, per tal de
determinar l'aparició de fissures en el procés de doblegat.
e)

HA-30
Longitud d’ancoratge
(cm.)
Posició I Posició II
15
25
20
30
25
40
30
45
40
60
55
75
85
115
140
190
210
300

Taula 1: Longituds d’ancoratge de barres corrugades tipus B-500S

El Contractista deurà vetllar per el compliment de les següents condicions de caràcter general,
referents a la posta en obra del formigó armat. Tanmateix, vetllarà perquè es materialitzin les de
caràcter més específic, que es tindrà ocasió de detallar més endavant en altres subapartats.

a)

HA-25
Longitud d’ancoratge
(cm.)
Posició I Posició II
15
25
20
30
25
40
30
45
40
60
60
85
95
135
155
220
240
340

Nombre de parelles
de cordons
1
1
1
1
2

Taula 2: Nombre de cordons de soldadura en unions de barres amb soldadures de l’empalmament.

L'ancoratge d'armadures es farà preferentment, i sempre que sigui possible, per perllongació
recta, podent-les fer també per patilles o per soldadura, en aquest ordre de preferència.
Les longituds d'ancoratge a considerar seran les que s’especifiquen a la taula 1.

g)

Les distàncies entre barres serà tal que permetin un formigonat correcte i adoptaran el valor
més restrictiu del següents.
1) Dos centímetres.
2) El diàmetre de la barra més gran.
3) 1.25 vegades de la mida màxima de l'àrid.
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h)

En referència als recubriments o distàncies mínimes de les armadures als paraments, es fixen
les que estableix la norma EHE, en el article 37, apartat 2.4, en funció de la classe d’exposició
que determina l’article 8.2 de l’ EHE. Els documents de projecte o, per defecte, la Direcció
Facultativa fixaran quina es l'agressivitat del ambient en cada cas.

i)

Cas que, per alguna raó (durabilitat, protecció en front a incendis, utilització de grups de barres,
etc.) l’armament principal presentés un recubriment superior als 50 mm, es disposarà una
armadura de repartiment (engraellat) al bell mig del gruix del recubriment a la zona de tracció,
amb una quantia geomètrica del 5 per mil de l’àrea de recubriment en el cas de barres de
diàmetre igual o inferior a 32 mm i del 10 per mil per a barres superiors a aquell diàmetre, fins i
tot en els casos que els plànols no ho expressin.

j)

k)

a)

Amb l'objectiu de complir els requeriments relatius a la neteja de les superfícies i encofrats que
tenen que rebre el formigó, es disposaran elements dels mateixos practicables, per a poder-la
fer efectiva.

b)

Els encofrats deuran permetre la retracció lliure del formigó en el procés del fraguat.

c)

Els productes desencofrants no deixaran rastre en les superfícies dels elements de formigó ni
regalimaran per les superfícies de l‘ encofrat. Per altre banda, no impediran o seran
incompatibles amb una ulterior aplicació dels revestiments o la execució d'una possible junta de
formigonat.

Es garantirà, mitjançant la disposició de separadors i calçadors, la posició prevista de
l’armadura. En atenció a això i al compliment de l’article 37.2.5 de l’ EHE, caldrà que aquests
restin constituïts per materials resistents a l’alcalinitat del formigó i no indueixi la corrosió a les
armadures. Solament s’admetran separadors conformats amb morter, formigó, plàstic rígid o
material similar i que hagin estat concebuts per a la tasca. Es prohibeix l’ús de fusta, ceràmica i
qualsevol tipus de material residual de construcció, encara que sigui formigó; si han de quedar
vistos es prohibeix que siguin metàl·lics.

d)

Els diferents elements que constitueixen els motlles i/o els encofrats, així com els estintolaments
i les cintres, es retiraran sense produir sotragades i cops contra l'estructura, disposant, si els
elements són de certa importància o la Direcció Facultativa ho estima oportú, gats hidràulics,
falques o altres mecanismes amortidors. Les operacions de desencofrat no es portaran a terme
fins que l'element en qüestió no garanteixi la capacitat portant necessària i s'acreditin unes
deformacions acceptables. La Direcció Facultativa podrà instruir la realització dels assaigs
corresponents per tal de poder fixar el moment del desencofrat dels diferents elements.

Els separadors es disposaran amb una cadència que no superarà els valors que estableix la
taula 3.

e)

Els elements d' encofrat i/o apuntalament, un cop col·locats a obra, seran autoestables. El
Contractista quedarà obligat a comunicar a la Direcció Facultativa per escrit el tipus i
característiques dels elements d'apuntalament que utilitzi, especialment en el formigonat de
lloses massisses i sempre que les alçades de l'encofrat sobrepassin els tres metres.

f)

Les toleràncies de l’ encofrat, en quan al replanteig, dimensions, planeïtat i plomat seran les que
es dedueixin de la norma corresponent del element a formigonar, sense que la variació en
suports i jàsseres pugi ésser superior a els 5 mm. per a moviments locals, ni menors que la
mil·lèsima de la llum pel conjunt.

g)

Quan es disposin elements per atirantar o separadors per fixar la posició dels motlles, caldrà
que abans s'hagin estudiat els procediments per a treure’ls o la forma de dissimular-los en obra.

Tota armadura incident perpendicularment contra un parament exterior de la peça a formigonar
disposarà de la corresponent patilla d’ancoratge, encara que l’armadura pugui semblar que
teòricament no treballa, fins i tot en els casos que no s’ expliciti en els plànols. Les patilles
d’ancoratge seran, com a mínim, de 20 cm. de longitud o el 70% del cantell de la peça que
ferralli.

Elements superficials
horitzontals (lloses, forjats,
sabates, etc.)
Murs
Bigues
Suports

Element
Graella inferior

Distància màxima
50  o 100 cm.

Graella superior

50  o 100 cm.

h)

Cada graella
Separació entre graelles

50  o 100 cm.
100 cm.
100 cm.
100  o 200 cm.

No s'ompliran les coqueres o defectes que s'apreciïn en el formigó al desencofrar sense
autorització prèvia de la Direcció Facultativa.

i)

Quan el tems transcorregut entre l'execució de l' encofrat i el formigonat sigui superior a quinze
dies, caldrà fer una revisió exhaustiva d'aquell abans del formigonat.

j)

Si els encofrats són de fusta o d’ algun altre material absorbent de l’ humitat, just abans de
formigonar caldrà regar perfectament la superfície que ha de rebre el formigó, de cara a evitar
que aquella absorbeixi l’aigua d’amassat.

Taula 3: Cadència per la disposició de separadors
1.5.5

Prescripcions generals per a la posta en obra de les cintres, els encofrats i els motlles.
1.5.6

En l'execució de les cintres, els encofrats i els motlles caldrà observar les prescripcions generals
que a continuació es detallen:

Reparacions.

Quan s'executi erròniament algun element constructiu o be, per qualsevol causa, quan un element
quedi malmès a conseqüència d'un accident o manipulació indeguda d'algun utillatge, es procedirà a
la seva reparació fins que compleixi els requisits que estableix el projecte, observant els següents
punts:
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a)

Quan es detecti qualsevol tipus d'anomalia en l'execució o en la conservació durant el període
d'obra d'un determinat element de formigó armat, es comunicarà inmediatament a la Direcció
Facultativa, aportant una descripció escrita i un croquis de la mateixa.

b)

En cas de que es produïssin coqueres, oclusions o s'apreciés una segregació dels àrids d'una
determinada massa de formigó, es procedirà al sanejament de les capes de formigó no
satisfactori, fins trobar una superfície del mateix que compleixi les característiques resistents,
d'aspecte i demés connotacions descrites en el present Plec de Condicions. Llavors, s'aplicarà
sobre dita superfície un pont d'unió a base de resina epoxi, observant estrictament les
condicions de preparació i aplicació que estipuli el fabricant, i es reomplirà amb un morter de
reparació com a mínim de les mateixes característiques mecàniques que el que constitueix la
massa referida.
En cas que l'element ja hagi entrat en càrrega o que la quantitat de formigó a incorporar sigui
superior al 5% del que constitueix una secció que contingui per la part malmesa, com a material
de reblert es disposarà morter d'alta resistència.

c)

En el cas que, per una manca de suficients elements separadors, moviment de l'encofrat o altre
circumstància, restin armadures a la vista o amb recobriments inferiors als previstos en projecte,
es procedirà a disposar algun mecanisme o solució que garanteixi el mateix grau de protecció
que el previst.
Per això, el Contractista escollirà un dels procediments constructius que s'especifiquen a
continuació, el qual serà aprovat explícitament per la Direcció Facultativa. Els esmentats
procediments són els següents:

més endavant, es procedirà a repicar o suplementar la peça fins que assoleixi les condicions
geomètriques que especifiqui la Direcció Facultativa o estableixi el projecte.
En el cas de que calgui repicar, caldrà fer-ho un centímetre en escreix, de manera que es pugui
aplicar sobre el parament tractat el procés constructiu descrit pel cas de la reparació de
recubriments mitjançant la tècnica del regruix de morter, descrit a l'apartat b) anterior; quan es
tracti de suplementar, s'aplicarà també aquest mateix procediment, sense necessitat de repicar
el parament que rebrà el morter.
e)

1.5.7

Elements de fonamentació.

Per l'execució dels elements de la fonamentació caldrà consultar el Plec de Condicions per
l'Execució de la Fonamentació, en els apartats a on es detallen les condicions específiques de cada
element.
1.5.8

Forjats.

Els requeriments de tipus específic per la posta en obra i execució dels forjats, excepte les lloses
massisses que es detallen a continuació, caldrà consultar-los a els Plecs de Condicions de
l'Execució dels Forjats.

Aplicació de pintura protectora: S'aplicarà en tota la zona on no es satisfaci el recobriment
previst en projecte. El procés constructiu consistirà en una neteja amb aigua a pressió o xorrejat
de sorra del parament de formigó on calgui aplicar la pintura i l'aplicació d'aquesta segons les
condicions que especifiqui el seu fabricant.

1.5.9

Redreçament de les armadures: Es realitzarà en tota la zona on no es satisfaci el recubriment
previst en projecte. El procés constructiu consistirà en el repicat del formigó per a deixar
l'armadura exempta, el redreçat de l'armadura observant les condicions de doblegament de
barres que estableix la norma EHE i la incorporació de formigó o morter reparador per a
reconstituir la geometria prevista de l'element. Aquesta última tasca es farà aplicant sobre la
superfície de formigó de la zona repicada un pont d'unió a base de resina epoxi, observant
estrictament les condicions de preparació i aplicació que estipuli el fabricant, i es formigonarà
amb un formigó de les mateixes característiques que el que constitueix l'element.

a)

Regruix de morter: Es realitzarà en tota la zona on no es satisfaci el recubriment previst en
projecte. El procés constructiu consistirà en netejar la totalitat de la superfície que ha de rebre el
morter mitjançant un xorrejat de sorra, l'aplicació d'un pont d'unió a base de resina epoxi i
l'estesa de un gruix de morter reparador no inferior a un centímetre.
Quan es detecti una falla en l'aplomat, una desviació o una alteració de les dimensions dels
elements de formigó armat, sempre i quan satisfacin les condicions de tolerància especificades
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Lloses massisses.

L'execució de les lloses massisses, exceptuant les de fonamentació i les de subpresió detallades en
el Plec de Condicions per l'Execució de la Fonamentació, quedarà establerta pels punts que es
detallen a continuació i que complementen als de caràcter més general, ja detallats també en
subapartats anteriors. Els referits punts són els següents:

Si l'element a reparar ja hagués entrat en càrrega o la quantitat de formigó a incorporar fos
superior al 5% del que constitueix una secció que contingui la part repicada, com a material de
reblert es disposarà morter d'alta resistència.

d)

Quan un element quedi afectat per un accident o altre situació que el danyi perceptiblement,
caldrà reparar-lo d'acord amb els procediments abans descrits, o consultar a la Direcció
Facultativa la forma més adient de fer-ho per tipus d'element i agressió esdevinguts.

Estarà permesa la introducció de juntes de formigonat, sempre i quan es notifiqui a la Direcció
Facultativa la intenció de fer-les, per tal de que instrueixi la posició, forma i condicions de les
mateixes. A falta d'indicació al respecte, caldrà que aquestes es solucionin fora dels punts a on
es prevegin concentracions d'esforços importants. Al respecte, cal establir que aquesta es farà a
una distancia d'un cinquè (1/5) de la llum sobrepassada.
La forma de les juntes serà a uns 45, deixant que sigui el mateix formigó el que adopti la
inclinació, eliminant, per tant, tot encofrat. El formigonat addicional que completa la junta es farà
havent netejat amb un raspall de pues d'acer la superfície inclinada del formigó de la primera
tongada, i havent-li aplicat una pintura a base de resina epoxi, com a màxim 30 minuts abans de
l'operació de formigonat.

b)

L'armament tipus de les lloses massisses consistirà en dues capes d'armadura en forma de
graella, de cadència i diàmetre segons plànols, completada amb una sèrie de creuetes de
punxonament embegudes en els recolzaments i encastaments en pilars i suports, del mateix
cantell que el de la llosa, i un congreny continu situat al perímetre. Les armadures de graellat
estaran compostes per un armament bàsic i, ocasionalment, un de reforç, segons plànol. Aquest
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últim armament, el de reforç, no es disposarà quan coincideixi en direcció i posició amb una de
les branques de les creuetes embegudes abans esmentades, de tal manera que l'armament
d'aquestes últimes substituirà el de la llosa.
c)

1.5.10

Jàsseres.

A l'execució de les jàsseres es vetllarà pel compliment de les següents condicions específiques.

Les graelles d'armadura quan arribin als contorns de la llosa estaran proveïdes de patilles
d'ancoratge de 20 cm. de llargada i s'estendran de forma contínua en tota la superfície,
descomptant els recobriments corresponents. No s'admetrà la col·locació d’ engraellats
electrosoldats o manufacturats a taller per la realització de la malla de base, a no ser que la
Direcció Facultativa aprovi el contrari, prèvia proposta del Contractista, en la que adjuntarà
forma i dimensions dels panells d'engraellat.

a)

Estarà permesa la introducció de juntes de formigonat en els elements, sempre i quan es
notifiqui a la Direcció Facultativa la intenció de fer-les, per tal de que ella instrueixi la posició,
forma i condicions de les mateixes.

Tant l'armadura de la graella superior com la de la inferior s'organitzarà en dues capes, una per
l'armadura longitudinal i l'altre per la transversal, incloent-hi en cada una d'elles l'armat bàsic i el
de reforç.

A falta d’indicació al respecte, caldrà que aquestes se solucionin fora dels punts a on es
prevegin concentracions d'esforços importants, com, per exemple, a una distancia d'un cinquè
(1/5) de la llum entre pilars.

El recobriment mínim de qualsevol de les armadures de la llosa, incloses les de les jàsseres
embegudes, serà el que es detalla més amunt.

La forma de les juntes serà a uns 45, deixant que sigui el mateix formigó el que adopti la
inclinació, eliminant, per tant, tot encofrat. El formigonat addicional que completa la junta es farà
havent netejat amb un raspall de pues d'acer la superfície inclinada del formigó de la primera
tongada i havent-hi aplicat una pintura a base de resina epoxi, com a màxim 30 minuts abans de
l'operació de formigonat.

L'armadura de la llosa pròpiament dita - els engraellats- es situarà per l'exterior de les creuetes
i congrenys embeguts.
d)

L'empalmament de les barres que constitueixen l'armadura bàsica de llosa i la de les jàsseres
embegudes s'executarà per prolongació recta, en zones a on no existeixin puntes d'esforç. Si no
existeix cap instrucció especifica de la Direcció Facultativa al respecte, aquest solapament es
farà de tal manera que el seu eix estigui a un cinquè (1/5) de la llum entre pilars o eixos dels
elements que la suportin.

e)

Les armadures estaran proveïdes dels mecanismes necessaris per tal de garantir que en el
procés de ferrallat i en el posterior de formigonat no es produeixin moviments ni enfonsaments
de les mateixes, respectant, a més, les distancies als paraments. Al respecte s’observaran les
condicions expressades a la taula 3 de l’apartat 1.5.4 del present Plec de Condicions.

f)

Els caps dels pilars que hauran de suportar a la llosa estaran enrassats amb la cota inferior de
la llosa, podent penetrar com a màxim una profunditat igual al recobriment de les armadures
inferiors, cas en el qual serà precís netejar convenientment el cap del pilar abans de procedir al
formigonat.

g)

Les toleràncies admeses en l'execució de les lloses vindran donades per les que es detallen a
continuació:
1)

Dimensió del cantell total:
-0.0 mm.
+20 mm.

b)

L'empalmament de les armadures s'executarà per prolongació recta, en zones a on no existeixin
puntes d'esforç. Si no existeix cap instrucció especifica de la Direcció Facultativa al respecte,
aquest solapament es farà de tal manera que el seu eix estigui a un cinquè (1/5) de la llum entre
pilars.

c)

L'armament d'aquests elements consistirà en una caixa formada per barres longitudinals
superiors i inferiors, estreps i, en ocasions, armadura de pell, de dimensions tal i com
s'especifica en els plànols. En determinats casos, especialment en jàsseres planes, en els
recolzaments es disposaran creuetes de punxonament, segons plànols.

d)

Els caps dels pilars que hauran de suportar a la jàssera estaran enrassats amb la cota inferior
de la mateixa, podent penetrar com a màxim una profunditat igual al recobriment de les
armadures inferiors, cas aquest en el que serà precís netejar convenientment el cap del pilar,
abans de procedir al formigonat.

e)

Les armadures estaran proveïdes dels mecanismes necessaris per tal de garantir que en el
procés de ferrallatge i en el posterior de formigonat no es produeixin moviments ni
enfonsaments de les mateixes, respectant, a més, les distancies als paraments. Al respecte
s’observaran les condicions expressades a la taula 3 de l’apartat 1.5.4 del present Plec de
Condicions.

f)

2)

Dimensió del cantell útil:
-0.0 mm
+20 mm

Preferiblement les jàsseres de cantell deuran ésser formigonades d'un sol cop, de la mateixa
manera que les jàsseres de secció transversal en T. Si hi hagués l'impossibilitat de realitzar-les
d'aquesta manera, caldrà netejar la junta de formigonat amb un raspall de pues d'acer i aplicar
una resina epoxi com a màxim 30 minuts abans de procedir al formigonat que completi
l'element.

3)

Paral·lelisme entre paraments inferior i superior:
relativa 1%
absoluta 2%

El Contractista tindrà present que fer una jàssera en dues fases no implica que acabada la
primera l'element estigui capacitat per a suportar les càrregues del forjat, a no ser que
s'especifiqui en els documents de projecte o ho estableixi la Direcció Facultativa.
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g)

Si, en qualsevol cas, el canvi proposat fos, en senti ascendent, d'un pilar més petit a un de més
gros, caldrà que es consulti a la Direcció Facultativa la forma de realitzar-lo, a no ser que ja
s'hagi detallat en els documents de projecte.

Les toleràncies admeses en l'execució d'aquests elements vindran donades per les que es
detallen a continuació:
1)

Dimensió del cantell total:
-0.0 mm
+20 mm

2)

Dimensió del cantell útil:
-0.0 mm
+20 mm

3)

1.5.11

d)

En el cas de pilars que tinguessin formes irregulars tant en planta com en el seu
desenvolupament en alçada, caldrà que el Contractista faci un replanteig de llur forma i la
presenti a la Direcció Facultativa, perquè aquesta estableixi les consideracions de forma i
organització de les armadures més convenients, sempre i quan aquestes consideracions no es
trobin reflectides en els documents de projecte.

e)

L'armadura dels pilars consistirà en una caixa formada per, al menys, quatre barres
longitudinals en pilars de secció rectangular o quadrada, situades en els seus vèrtex, o sis
uniformement repartides en el perímetre en els de secció circular, a més de una sèrie de cèrcols
que lligaran les barres longitudinals, situats amb una cadència no superior al 75% de la
dimensió mínima de la secció transversal del pilar.

f)

Les armadures estaran proveïdes dels mecanismes necessaris per tal de garantir que en el
procés de ferrallatge i en el posterior de formigonat no es produeixin moviments ni
enfonsaments de les mateixes, respectant, a més, les distancies als paraments. Al respecte
s’observaran les condicions expressades a la taula 3 de l’apartat 1.5.4 del present Plec de
Condicions.

g)

Les toleràncies admeses en l'execució dels pilar són les que es detallen a continuació:

Paral·lelisme entre paraments inferior i superior:
relativa 1%
absoluta 2%

Pilars.

Per l'execució dels pilars de formigó armat es prendran de base, a més de les especificacions
generals, les que es detallen a continuació, de caràcter més particular.
a)

b)

Estarà permesa la introducció de juntes de formigonat en els elements, sempre i quan es
notifiqui a la Direcció Facultativa la intenció de fer-les. A falta d’indicació al respecte, caldrà que
aquestes es facin en direcció horitzontal o, en el cas de pilars desplomats, en direcció normal al
seu eix.

1)

Desploms:
1/500 de l'alçada o 10 mm,la més restrictiva de les dues.

Per a realitzar la junta, caldrà netejar la superfície del formigó abocat en la primer tongada amb
un raspall de pues d'acer fins a deixar vist l'àrid, per tal d'assegurar la continuïtat del formigó.

2)

L'empalmament de les armadures de dos pilars consecutius s'executarà per prolongació recte,
excepte en els pilars de l'ultima planta, que es doblegaran convenientment per solapar-la amb la
del forjat o jàssera que suportin.

Errors de replanteig:
De corriments de l'eix:
De dimensions:

3)

Alçada:
El valor del recobriment de l'armadura de l'element que suportin o 20 mm,
la més restrictiva de les dues.

4)

Variació de les dimensions transversals:
De cantell útil:
-10 mm
+20 mm
De dimensions exteriors: ±20 mm

Les armadures dels pilars, no obstant, estaran lleugerament desviades en el seu cap –grifades
– amb inclinacions no superiors al 20% respecte la vertical, per tal que el solapament amb les
armadures del pilar del nivell següent no es produeixi en els plans paral·lels als paraments del
pilar. Les longituds de solapament de les armadures dels pilars, tret d'indicació contraria de la
Direcció Facultativa, seran les corresponents a la posició I de la taula 1.
c)

Quan es produeixi un canvi de secció transversal del pilar igual o inferior de 5 cm., i sempre que
la forma de la secció transversal es mantingui, no caldrà adoptar cap consideració respecte a
llur posta en obra. Per contra, si el canvi es superior a 5 cm., o existeix variació de forma del
pilar - de rodó passa a quadrat o viceversa, per exemple- es reduirà a la meitat la separació
dels estreps dels pilars que concorren en el nus en els últims 50 cm. o en una distància igual a
la dimensió del cantell útil dels mateixos, la més restrictiva, tan pel pilar superior com per l’
inferior. A l'hora, es doblegaran les armadures del pilar inferior com si es tractés d'un pilar
d'última planta i s'hi encastarà, amb les longituds d'ancoratge que correspongui i sense
reduccions, les barres d'armat del pilar de la planta següent, d’ acord amb els plànols de detall
adjunts.
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1.5.12
a)

<= 25 mm
± 10 mm

Murs de càrrega i pantalles.

Estarà permesa la introducció de juntes de formigonat en els murs, tant verticals com
horitzontals, que s'avindran a el que estableixin els documents de projecte o, en el seu defecte,
al que consideri la Direcció Facultativa.
Quan es tracti de la introducció de juntes horitzontals, caldrà netejar la superfície del formigó
abocat en la primera tongada amb un raspall de pues d'acer fins deixar vist l'àrid, per assegurar
la continuïtat del formigó
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b)

L' empalmament de les armadures de dos murs consecutius en alçada s'executarà per
prolongació recte, excepte en els murs de l'ultima planta, que es doblegaran convenientment
per solapar llur armadura amb la del forjat o jàsseres que suportin; l'empalmament d'armadures
en sentit horitzontal sempre es farà per prolongació recte, tret d'indicació contraria en els
plànols.

a)

La forma de les juntes serà normal a la superfície, disposant l'encofrat que fos precís. La
següent tongada de formigó es presentarà sobre la superfície abans esmentada, havent-la
netejat amb un raspall de pues d'acer i havent-li aplicat una pintura a base resina epoxi, com a
màxim 30 minuts abans de l'operació de formigonat.

Les longituds de solapament de les armadures dels murs, tret d'indicació contraria en els plànols
o de la Direcció Facultativa, seran les que es detallen a la taula 3 de l’ apartat 1.5.4.
c)

Quan es produeix un canvi de secció transversal del mur, contat en sentit vertical, superior a 5
cm.., caldrà doblegar les armadures del mur inferior com si es tractés d'un mur d'última planta i
encastar-hi, amb les longituds d'ancoratge que corresponguin, les barres d'armat del mur de la
planta següent.

d)

L'armadura dels murs o pantalles consistirà en un engraellat ortogonal a dues cares, rematat
amb uns congrenys per l'interior del mur i per tot el perímetre, inclosos, en aquest últim, els dels
forats i perforacions, de diàmetre de les barres longitudinals i transversals segons els plànols.
Podrà afegir-se un armament de reforç que es col·locarà en el mateix pla que el dels
engraellats, formant, en total, dues capes d'armadura a cada banda de mur (veure condicions
específiques per l'armat de les lloses, apartat 1.5.7, punt d).

e)

Les armadures estaran proveïdes dels mecanismes necessaris per tal de garantir que en el
procés de ferrallatge i en el posterior de formigonat no es produeixin moviments ni
enfonsaments de les mateixes, respectant, a més, les distancies als paraments. Al respecte
s’observaran les condicions expressades a la taula 3 de l’apartat 1.5.4 del present Plec de
Condicions.

f)

g)

En el cas d’ un mur de formigó no exposat directament al vent no quedarà lliure d'apuntalaments
ni de trava en el període de construcció de l'edifici en una alçada del doble de la prevista en
projecte; si hi resta exposat, aquesta alçada no serà superior a la definitiva.

b)

El recobriment mínim de qualsevol de les armadures de la làmina, incloses les de les jàsseres
embegudes, serà el que es detalla més amunt en l'apartat de recobriments, en funció del grau
d’exposició de l’element.
c)

L'empalmament de les barres que constitueixen l'armadura bàsica de làmina i la de les jàsseres
embegudes s'executarà per prolongació recte, en zones a on no existeixin puntes d'esforç. Si no
existeix cap instrucció especifica de la Direcció Facultativa al respecte, aquest solapament es
farà de tal manera que el seu eix estigui a un cinquè (1/5) de la llum entre pilars o eixos dels
elements que la suportin.

d)

Les armadures estaran proveïdes dels mecanismes necessaris per tal de garantir que en el
procés de ferrallatge i en el posterior de formigonat no es produeixin moviments ni
enfonsaments de les mateixes, respectant, a més, les distancies als paraments. Al respecte
s’observaran les condicions expressades a la taula 3 de l’apartat 1.5.4 del present Plec de
Condicions.

e)

Els caps dels pilars o elements que hauran de suportar a la làmina estaran enrassats amb la
cota inferior de la mateixa, podent penetrar com a màxim una profunditat igual al recobriment de
les armadures inferiors, en aquest cas serà precís netejar convenientment el cap del pilar abans
de procedir al formigonat.

f)

Caldrà que el Contractista s'avingui al pla d'obres detallat en el projecte o en la memòria
tècnica. Si aquest no s'hagués previst, el Contractista en proposarà un a la Direcció Facultativa,
per tal de que aquesta l'aprovi.

1) Desploms: 1/500 de l'alçada o 10 mm, la més restrictiva de les dues.

3) Alçada:

de corriments de l'eix: <= 25 mm
de dimensions: ± 10 mm
El valor del recobriment de l'armadura de l'element que suportin
o 20 mm, la més restrictiva de les dues.

4) Variació de les dimensions transversals:
de cantell útil:

-10 mm
+20 mm
de dimensions exteriors:±20 mm

1.5.13

Làmines

En l'execució de les làmines, tant llises, plegades, com nervades, caldrà observar, a més dels
requeriments generals, les condicions d'execució que a continuació s'especifiquen:
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L'armament tipus de les làmines consistirà en una o dues capes d'armadura en forma de
graella, de cadència i diàmetre segons plànols, completada ocasionalment amb una xarxa
entrecreuada de congrenys i jàsseres embegudes, del mateix cantell que la làmina, i un
congreny continuo situat en el perímetre. Les graelles d'armadura s'estendran de forma
contínua en tota la superfície de la làmina, descomptant els recobriments corresponents,
disposant, les barres que la constitueixin, de patilles d'ancoratge de 10 cm. de longitud. No
s'admetrà la col·locació de graelles electrosoldades o manufacturades a taller per la realització
de la malla de base, a no ser que la Direcció Facultativa aprovi el contrari, prèvia proposta del
Contractista, en la que adjuntarà forma i dimensions dels panells d'engraellat.
En el cas de resoldre la làmina amb dues capes d'armadura, tant l'armadura de la graella
superior com la de la inferior s'organitzarà, a la vegada, en dues capes, una per l'armadura
longitudinal i l'altre per la transversal, incloent-hi en cada una d'elles l'armat bàsic i el de reforç,
situant-se, a més, per l'exterior de les jàsseres embegudes i congrenys.

Les toleràncies admeses en l'execució dels murs són les que es detallen a continuació:

2) Replantejament:

Estarà permesa la introducció de juntes de formigonat, sempre i quan es notifiqui a la Direcció
Facultativa la intenció de fer-les, per tal que ella instrueixi la posició, forma i condicions de les
mateixes. A falta de indicació al respecte, caldrà que aquesta es solucioni fora dels punts a on
es prevegin concentracions d'esforços importants.
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g)

Les tasques de desencofrat caldrà realitzar-les d'acord amb un procés constructiu establert a
priori. Aquest procés quedarà definit en els documents de projecte i, en el seu defecte, el
Contractista caldrà que en proposi un per tal de que la Direcció Facultativa l'aprovi.

h)

Les toleràncies admeses en l'execució de les làmines vindran donades per les que es detallen a
continuació:

1.6

1)

Dimensió del cantell total:
-0.0 mm
+20 mm

2)

Dimensió del cantell útil:
-0.0. mm
+20. mm

3)

Paral·lelisme entre paraments inferior i superior:
relativa 1%
absoluta 2%

mecàniques a tres i set dies, amb els termes que estableix l’ EHE, en el seu article 26, apartat
2on.
Cada tres mesos es realitzaran, com a mínim, els següents assaigs:
1)
2)
3)
4)
5)
c)

Es rebutjaran tots aquells ciments que no superin satisfactòriament cadascuna de les proves
abans esmentades, a no ser que la Direcció Facultativa consideri el contrari.

d)

Els termes abans relacionats complementaran i no contradiran les instruccions que dictamini el
Pla de Control del Projecte.

1.6.2

El present Plec de Condicions contempla les consideracions per a portar a terme el nivell de control
requerit en el projecte, segons els termes que estableix l' EHE”. Aquest apartat complementa el Pla
de Control específic del projecte.

a)

Abans de començar l'obra, cada tres mesos i cada vegada que es modifiqui la forma de llur
subministrament, es realitzaran els assaigs que siguin precisos per tal de que es garanteixi que
l'aigua utilitzada compleix amb tots els requeriments que estableix la norma EHE, en l’ Article
27.

b)

Es rebutjaran aquelles aigües que no superin satisfactòriament totes i cadascuna de les proves
abans esmentades, a no ser que la Direcció Facultativa consideri el contrari.

c)

Els termes abans relacionats complementaran i no contradiran les instruccions que dictamini el
pla de control del projecte.

El Contractista està obligat a realitzar les proves, assaigs i controls que la Direcció Facultativa
consideri oportuns, en els termes que es detallen a continuació.
La central de producció tindrà disponible i perfectament documentat un control de producció, que
complirà l’ordre del ministeri d’indústria del 21/12/95.
Ciment.

La certificació de la idoneïtat dels ciments utilitzats a l'obra s'obtindrà realitzant els assaigs i proves
que a continuació es detallen, o mitjançant Certificats de Garantia expedits pel Laboratori o
Laboratoris que, prèviament, que s'hagin establert.
Els assaigs a els que s'ha fet referència abans es detallen en els següents termes:
a)

b)

Aigua.

La certificació de la idoneïtat de l'aigua d'amassat i curat dels formigons utilitzats a l'obra s'obtindrà
realitzant els assaigs i proves que a continuació es detallen:

Control.

1.6.1

Pèrdua al foc.
Residu insoluble.
Principi i fi de fraguat.
Resistència a compressió.
Estabilitat de volum.

Abans de començar l'obra i cada vegada que es modifiquin tan la forma, com l'empresa de
subministrament del material, es realitzaran els assaigs necessaris per a certificar que els
continguts de matèries primeres i compostos químics i les característiques mecàniques, físiques
i químiques que estableix la Norma RC-03 en el seu Annex, apartat 2on, són dins els marges
tolerables. Tanmateix, pels ciments de característiques especials, la campanya d'assaigs es
complementarà amb els precisos per a constatar que compleixen els requeriments que
s'especifiquen en l'apartat 3er de l'annex de la mateixa normativa.

1.6.3

Àrids.

La certificació de la idoneïtat dels àrids - sorres i graves -, utilitzats per a preparar els formigons de
l'obra, s'obtindrà realitzant els assaigs i proves que a continuació es detallen o mitjançant Certificats
de Garantia expedits pel Laboratori o Laboratoris que, prèviament, que s'hagin establert.
Els assaigs a els que s’ ha fet referència es detallen en els següents termes:
a)

Abans de començar l'obra, cada vegada que es modifiqui tant la forma com l'empresa de
subministrament del material, que es modifiqui llur ús o que estableixi la Direcció Facultativa, es
realitzaran els assaigs necessaris sobre una mostra representativa dels àrids, per a certificar
que les seves condicions físico-mecàniques, de granulometria i coeficient de forma s'adapten a
les que estableix l’ EHE en el seu article 28. Tanmateix, es controlarà cada mes que la mida
màxima de l'àrid compleix amb els requeriments de projecte.

Quan el ciment faci més de un més que estigui envasat, ja sigui dins de sacs o a l'interior d'una
sitja, es realitzaran les proves necessàries per a determinar llur corba de fraguat i resistències
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b)

Es rebutjaran sistemàticament tots aquells àrids que no compleixin qualsevol dels requeriments
referits en el article 28 de l’ EHE.

b)

Es comprovarà que la temperatura de les masses de formigó rebudes a obra no sigui inferior a 5
graus centígrads i que els elements que les han de rebre no la tinguin per sota dels 0.

c)

Es rebutjaran, també, quan es detectin variacions del 10% en llur mida màxima, quan la mida
sigui superior a la mida establerta, o no arribi al 70% de la que es sol·licita en projecte.

c)

d)

Els termes abans relacionats complementaran i no contradiran les instruccions que dictamini el
Pla de Control del Projecte.

Es rebutjaran totes aquelles masses de formigó que presentin assentaments del Con d'Abrams
fora de les toleràncies permeses, segons l'article 30é, apartat 6é de l’EHE. Tanmateix, correran
la mateixa sort aquelles partides de formigó que no respectin les condicions de temperatura
especificades en el punt b) anterior.

d)

Els termes abans relacionats complementaran i no contradiran les instruccions que dictamini el
Pla de Control del Projecte.

1.6.4

Additius.

La certificació de la idoneïtat dels additius utilitzats per a preparar els formigons de l'obra s'obtindrà
realitzant els assaigs i proves que a continuació es detallen o mitjançant Certificats de Garantia
expedits pel fabricant que prèviament s'hagi establert.
Els assaigs a els que s'ha fet referència es detallen en els següents termes.
a)

Abans de començar l'obra, cada vegada que es variï la forma o empresa de subministrament
del material, que es modifiqui l' ús o que així ho estableixi la Direcció Facultativa, es realitzaran
el assaigs necessaris o es sol·licitaran els Certificats de Garantia corresponents dels additius.

b)

Els controls s'efectuaran sobre una campanya d'assaigs previs del formigó, tal i com estableix
l'article 29é de l’ EHE, amb els requeriments específics que es detallen més endavant en el
subapartat 1.6.6.1.-.

c)

Es comprovarà que el compost objecte d'aquest apartat no ataca a les armadures, ni causa
efectes secundaris contraproduents de qualsevol mena a la massa de formigó.

d)

Es comprovarà periòdicament que la dosificació en pes de l’ additiu queda dins de les
toleràncies que estipuli el fabricant, i es comprovarà també que la marca i el tipus d'additiu no es
modifiquin.
Es rebutjaran sistemàticament tots aquells additius i/o formigons que contradiguin qualsevol de
les indicacions fetes anteriorment.

f)

Els termes abans relacionats complementaran i no contradiran les instruccions que dictamini el
Pla de Control del Projecte.

El següent apartat fa referència a els controls a que s'han de sotmetre les patides de formigó ja
endurit, en el que, també, s'esmenten els criteris d'acceptació o rebuig d'aquestes partides.
Aquests controls s'organitzen segons quatre tipologies diferents que es detallen a continuació.
1.6.6.1

Assaigs previs.

Es realitzaran sempre que es vulgui determinar les propietats tant resistents com d'una altre mena
d'una dosificació de formigó en concret, o sigui necessari obtenir un formigó de determinades
característiques, del que no es disposen dades fidedignes per llur producció.

a)

S'efectuaran en un Laboratori homologat i acordat per les dues parts, Contractista i Direcció
Facultativa.

b)

Caldrà que, abans de procedir a la seva materialització, el Contractista s'assabenti, mitjançant
consulta a la Direcció Facultativa, de quines són les característiques que es volen constatar de
la barreja, a no ser que s'hagin detallat específicament en els documents de projecte.

c)

L’ assaig es farà sobre quatre series de provetes procedents d’amassades diferents, de sis
provetes cadascuna per assaig que es desitgi.

d)

Es considerarà una resistència correcte del formigó si la resistència mitja obtinguda en cada
amassada compleix la relació següent:

Formigó fresc.

La certificació de la idoneïtat del formigó fresc rebut a l'obra directament de la central formigonera o
confeccionat a peu d'obra s'obtindrà realitzant els assaigs i proves que a continuació es detallen.
a)

Formigó endurit.

Aquests assaigs es portaran a terme amb suficient antelació a la realització de l'obra i segons els
següents requeriments:

e)

1.6.5

1.6.6

Tota unitat de formigó rebuda o be tota amassada feta a peu d'obra deurà sotmetre’s a la prova
de l’ assentament del Con d'Abrams o a la verificació de la seva relació A/C, d’acord amb el que
s’especifiqui a l’albarà. Alhora es comprovarà que a l’albarà hi figurin totes les dades requerides
per aquest Plec de Condicions.
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fcm  fck+ 8 (N/mm2)
1.6.6.2

Assaigs característics.

Es realitzaran sempre que es vulgui confirmar la idoneïtat d'una determinada dosificació o un
determinat formigó, sempre amb anterioritat a llur posta en obra.
Aquest tipus d'assaig, que podrà anar precedit pels detallats en el subapartat anterior, es portarà a
terme segons el següents requeriments.
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a)

S'efectuaran per un Laboratori homologat i consensuat per les dues parts, Contractista i
Direcció Facultativa.

Per ambdós casos el valor de m s'obté en funció del nombre d'amassades N:

b)

Les provetes que s'extreguin per a realitzar els assaigs es conservaran a peu d'obra, exposades
a agents atmosfèrics semblants, sinó iguals, als dels elements de formigó definitius.

c)

L'assaig s'estendrà a sis amassades com a mínim per a cada tipus de formigó i el nombre mínim de
provetes a assajar serà de 6.

d)

Les resistències mitges, xi, de cada amassada es consideraran satisfactòries si es compleix la
relació:
x1+x2-x3 >= fck

essent x1,x2 i x3 les resistències mitges a trencament de les provetes de les diferents amassades,
ordenades totes de menor a major.
1.6.6.3

m= N/2, si N és parell i
m= (N-1)/2, si N és senar
i el valor de kn pren els valors que estableix la taula 88.4.b de l’ EHE, en funció de la
classificació del subministrador del formigó (A, B o C). Cas de no haver estat aportada aquesta
classificació, es considerarà que aquesta és de la classe C a tots els efectes.
e)

Es rebutjarà tot formigó del que s'obtinguin resistències característiques inferiors a les que constin
en els documents de projecte, amb les toleràncies que figuren en la taula 4, sense que l'aplicació
d'aquestes toleràncies comporti donar per bo un formigó de resistència característica inferior a els
22.0 MPa, excepte en els pous de fonaments que aquesta cota es podrà reduir a 18 MPa.

f)

Cas que no es compleixi el criteri i es sol·licités una comprovació d’un o varis elements de
l’estructura, les despeses ocasionades per la comprovació restaran a càrrec del Contractista.

g)

Els termes abans relacionats complementaran i no contradiran les instruccions que dictamini el
Pla de Control del Projecte.

Assaigs de control.

Corresponen als que s’ han d’ anar fent sistemàticament i en els termes que es detallarà més
endavant, a mida de que es vagi realitzant l'obra. Serviran, doncs, per conèixer quina es la
resistència dels formigons utilitzats per l'execució dels elements estructurals de l'edifici. El tipus de
control a realitzar serà segons la modalitat 3, d’acord amb el criteri de l’article 88 de l’ EHE.

Element

Aquests assaigs es realitzaran segons els següents requeriments.
a)

b)

c)

d)

Pilons

S'efectuaran per un laboratori homologat que compleixi l’establert en el Reial Decret 1230/1989 del
3 d’octubre de 1998 i acordat per les dues parts, Contractista i Direcció Facultativa.

Pous de fonamentació
Sabates aïllades.
Sabates corregudes
Lloses de fonamentació
Murs de contenció

El nombre mínim de provetes a extreure de cada amassada serà de quatre (4). Una es trencarà a 7
dies, i les altres tres s'assajaran a 28. Es recomana, però , d’ extreure’n dues més i deixar-les en
reserva amb la intenció de poder constatar la resistència a trencament de l'amassada més enllà del
període de fraguat teòric, en el cas de que a 28 dies no s'hagués assolit la resistència desitjada. La
conservació d'aquestes dues provetes addicionals serà a càrrec del laboratori d’assaig designat i,
en el seu cas, es perllongarà fins que les resistències obtingudes siguin satisfactòries.

Murs pantalla
Enceps
Micropilons

Les provetes s'extrauran a obra i es conservaran i trencaran segons les normes UNE 83.301/84,
UNE 83.303/84 i UNE 83.304/84.

Elements prefabricats
Forjats reticulars
Lloses massisses
Forjats unidireccionals.
Forjats de xapa plegada
Jàsseres

La resistència característica es determinarà de la següent manera, a partir de les resistències
mitges, xi, obtingudes de cada amassada, i:

ck

20 unitats
500 m2
100 m3
100 m3
500 m2
100 m3
80 ml
1000 m2
100 m3
5 dames
1000 m2
100 m3
500 m2
100 m3
18 unitats
quantitat diària
2 plantes
1000 m2
100 m3

Criteris d’acceptació o
rebuig
10%

Nombre de provetes
per lot
6

20%
> 18.0 Mpa
10%

6

10%

6

10%

6

10%

6

15%

6

Segons tipologia d’element constructiu
10%

6

2 plantes
10%
50 ml
100 m3
Pilars
4 amassades
5%
Làmines.
500 m2
10%
Murs de càrrega
100 m3
NOTA: El lot quedarà definit per la quantitat més restrictiva de les que es citen en el quadre

- Si el nombre d'amassades es inferior a 6:
f

Definició de lots

= K n xi

6

6
6
6

- Si el nombre d'amassades es igual o superior a 6:

f ck = 2x

Taula 4:Definició de lots, criteris d'acceptació o rebuig i nombre d'amassades pel control del formigó.

x1 + x 2 + ... + x m -1 - _ xi
xm K n
m-1

1.6.6.4
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Assaigs d'informació.
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Corresponen a els que caldrà realitzar a requeriment de la Direcció Facultativa, amb la finalitat de
documentar-se del valor real de la resistència a trencament d'un o varis elements estructurals, o be
amb l'objectiu de constatar determinades característiques fisico-químiques del formigó.

b)

Tanmateix, es realitzaran assaigs, en nombre de dues vegades en tota l'obra o be cada vegada
que es sobrepassin les 40 tones d'acer de cada diàmetre, de determinació del límit elàstic, de
càrrega de trencament i d'allargament en trencament. Aquest assaig es realitzarà sobre una
proveta de cada diàmetre.

c)

Independentment del nivell de control de l'obra i en el cas de requerir unions d'armadures per
soldadura, es realitzaran els assaigs i controls d'aquestes, en els termes que es detallen en el
Plec de Condicions per la Posta en Obra de l'Estructura Metàl·lica, en el nombre que determini
la Direcció Facultativa al respecte. Tanmateix es comprovarà abans la soldabiliat de l’acer,
d’acord amb l’ especificat en l’article 90.4 de l’ EHE.

d)

Els termes abans relacionats complementaran i no contradiran les instruccions que dictamini el
Pla de Control del Projecte.

La realització de campanyes d'aquest tipus d'assaig s'atendrà a les següents consideracions:
a)

Es diferenciaran quatre tipologies d'assaig:
1) de fabricació i trencament de provetes formigonades i conservades en les mateixes
condicions ambientals que els elements de formigó a assajar.
2) d'extracció i trencament de testimonis en elements ja construïts,
3) de campanyes d'assaigs no destructius - proves escleromètriques, ultrasons, etc.
4) de determinació del contingut de ciment, de la porositat i de la relació aigua - ciment.

Els criteris d'acceptació o rebuig de les partides assajades es cenyiran als que estableix l' EHE, en
el seu article 90.5.

b)

Les condicions específiques les establirà en cada cas la Direcció Facultativa.

1.6.8

c)

Els criteris de acceptació o rebuig d’una determinada partida es basaran en el càlcul de la
resistència característica, segons el procediments referits en l'apartat anterior, punt c),
admetent-se les mateixes toleràncies en la baixa de resistència, més un 5%, o bé detectant
valors del contingut de ciment, de la relació aigua/ciment i/o de la porositat diferents en un 10%
als que s'hagin definit en els documents de projecte o hagi establert la Direcció Facultativa,
sempre i quan aquestes toleràncies no disminueixin la seguretat de l’element o elements
sotmesos a comprovació.

El control sistemàtic l'efectuarà la Direcció Executiva supervisat per la Direcció Facultativa, o, en el
seu cas, qui aquesta designi, fent-ho sobre tots aquells elements que estimi oportuns, especialment
sobre els que es reflecteixen en les taules 95.1.a i 95.1.b. de l’article 95.1 de l’ EHE, amb la
freqüència i la intensitat que es consideri oportú, en funció del nivell de control que s'estableixi en
els documents de projecte.

d)

Cas que la Direcció Facultativa ho estimi convenient, es procedirà a la realització de l’assaig de
contingut de ciment, d’acord amb la metodologia empírica que estableix l’article 37.3.2 de l’
EHE.

Les condicions generals de seguretat per la posta en obra del formigó armat les determina el Pla de
Seguretat i Salut del projecte, document que s'adjunta al present.

e)

Els termes abans relacionats complementaran i no contradiran les instruccions que dictamini el
Pla de Control del Projecte.

1.7

Execució.

Seguretat.

S'insisteix, però en els següents punts:
a)

Tota persona que visiti, transiti o treballi en l'espai delimitat i catalogat com a afectat per l'obra
portarà el corresponent casc i calçat de seguretat homologats.

El nivell de control de l’acer serà el catalogat per l’article 90.1 de l’ EHE com a Control a Nivell
Normal.

b)

S'evitarà la permanència o pas de persones per sota les càrregues suspeses, acotant
perfectament les àrees de treball.

A no ser que la Direcció Facultativa ho instrueixi expressament per escrit, prèvia petició de la
Contracta, no s’admetran a obra acers que no siguin Productes Certificats.

c)

Se suspendran els treballs d'execució dels elements exteriors de formigó quan estigui plovent,
nevant o existeixi vent amb una velocitat superior als 50 Km/h, especialment en l'execució de
murs i pilars o dels elements que portin implícita l'existència de bastides per la seva execució.
En el cas de vents forts es retiraran els materials i les eines que podessin caure.

d)

Cada dia es revisarà l'estat dels aparells d'elevació - grues, ascensors, etc.- i cada tres mesos
es realitzarà una revisió total dels mateixos.

e)

Els operaris encarregats del muntatge o manipulació de les armadures aniran proveïts de
guants i calçat de seguretat, cinturó de seguretat i portaeines.

1.6.7

Acer.

Els acers subministrats a obra es sotmetran als assaigs que es citen segons el detall següent:
a)

Abans de començar l'obra, cada vegada que es variï la forma o empresa de subministrament
del material o cada 20 tones d'acer de cada sèrie de diàmetres (sèrie fina, per diàmetres iguals
o inferior a 10 mm, sèrie mitjana, per diàmetres compresos entre els 12 i els 20 mm, i sèrie
grossa, per diàmetres de calibre superior), caldrà que es porti a terme un assaig de verificació
de la secció equivalent, de verificació de la geometria dels ressalts i de doblegat i redreçament,
sobre dues provetes de cada lot.
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f)

Les armadures es penjaran per realitzar llur transport per mitjà de bragues ben entrelligades i
proveïdes de pestells de seguretat.

g)

Els operaris que manipulin el formigó portaran guants i botes que protegeixin la seva pell del
contacte amb el mateix.

h)

Per la instal·lació d'energia elèctrica per proveir als elements auxiliars, com formigoneres,
vibradors, ets., es disposarà a l'arribada dels conductors d'escomesa un interruptor diferencial,
segons el "Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión" i per la seva posta a terra es
consultarà la NTE IEP "Instalaciones de Electricidad. Puesta a tierra".

i)

Quan la posta en obra del formigó es realitzi per un sistema de bombeig, els tubs de conducció
estaran convenientment ancorats i es posarà especial cura en netejar la canonada després del
formigonat, doncs la pressió de sortida dels àrids pot ésser causa d'accident.

j)

Quan s'utilitzin vibradors elèctrics, aquests seran de doble aïllament.

1.8

1.8.2

Armadures.

Kg de pes de les barres col·locades segons mides de projecte, en funció del pes teòric de les
mateixes, amidat segons les especificacions de la D.T. (Direcció Tècnica), amb aquelles
modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la D.F. (Direcció
Facultativa).
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 D.F

Criteris d' amidament i abonament.

Els criteris d' amidament, per tal de comptabilitzar les partides que intervenen en els elements de
formigó, es concreten en els següents punts:

Malla electrosoldada: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. Aquest criteri
inclou les pèrdues i increment de material corresponents a retalls, cavalcaments i empalmaments.

a)

Els amidaments es referiran als plànols acceptats per les dues parts - Contractista i Direcció
Facultativa -, durant la fase de replanteig o, en el seu defecte, als plànols de Projecte.

b)

Correran a càrrec del Contractista totes les despeses corresponents a l'adequació dels
elements de formigó que presentin alguna anomalia geomètrica o de qualsevol tipus, fruit d'una
mala execució; especialment es tindrà cura dels despreniments de terres en l'execució de pous,
murs i pantalles de contenció.

1.8.1

- Col·locació de bastides, traves i/o apuntalaments necessaris.
- Preparació del suport i límit del formigonament.
- Humectació del suport o encofrat, col·locació del formigó amb cubilot, bomba de formigonar o
mitjans manuals, vigilància de l’encofrat durant el formigonament, vibrat del formigó, formació de
junts de construcció, dilatació i de formigonat, anivellació de l’acabat.
- Acabat remolinat de la superfície amb mitjans manuals i/o mecànics.
- Formació de pendents segons indicacions dels plànols de projecte.
- Curat i protecció del formigó.
- Retirada d’eines i mitjans auxiliars de la zona de treball.
- Neteja de la zona de treball.

Formigó.

M3 de volum de formigó segons mides de projecte i amidat segons les especificacions de la D.T.
(Direcció Tècnica), amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i
expressament per la D.F (Direcció Facultativa).

La repercussió de minves, cavalcaments, diferencies pes teòric - pes real, patilles, etc. es contempla
en el preu unitari, mitjançant un increment del rendiment ( 1,05 kg de barra d’acer per kg. de barra
ferrallada.
L’EXECUCIÓ DE LA UNITAT D’OBRA INCLOU LES OPERACIONS SEGUENTS:
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Tractament de cura amb producte filmògen:
M2 de superfície real amidada segons les especificacions de la D.T.
Deducció de la superfície corresponent a forats:
Forats <=1.00 m2: no es dedueixen
Forats entre 1.00 i 2.00 m2: es dedueix el 50%
Forats > a 2.00 m2 es dedueix el 100%

.
.
.
.

L’EXECUCIÓ DE LA UNITAT D’OBRA INCLOU LES OPERACIONS SEGUENTS:

.

- Portada d’eines i mitjans auxiliars al lloc de treball.
- Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris previstos a l’Estudi o Pla de
Seguretat i Salut corresponent.

.
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- Portada d’eines i mitjans auxiliars al lloc de treball
- Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris previstos a l’Estudi o Pla de
Seguretat i Salut corresponent.
- Col·locació de bastides, traves i/o apuntalaments necessaris.
- Neteja del fons dels encofrats.
- Col·locació dels separadors.
- Tallat i doblegat de les armadures
- Neteja dels empalmaments i armadures a col·locar.
- Muntatge a l’obra de les armadures i el seu lligament.
- Emplaçament de les armadures muntades i el seu lligament.
.- Col·locació de les armadures de muntatge i separadors.
- Deixar els empalmaments amb les llargades definides en el projecte.
- Col·locació de tubs metàl·lics d’intal·lacions i soldadura de les armadures
- Formació de junts i col·locació dels materials necessaris.
- Col·locació de mecanismes i barres en paraments horitzontals i verticals per l’empalmament
amb altres elements estructurals.
- Les armadures ancorades a elements de formigo existents inclouen també: perforació del
formigó, neteja del forat, injecció del adhesiu al forat i immobilització de l’armadura durant el
procés d’assecat de l’adhesiu.
- Col·locació de maneguets en els empalmaments de barres segons indicacions en plànols de
projecte.
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.

- Retirada d’eines i mitjans auxiliars del lloc de treball.
- Neteja de la zona de treball

1.8.3

1.9

Normativa.

DB-SE, “Documento Básico SE Seguridad estructural”
DB-SE-AE, “Documento Básico SE Seguridad estructural Acciones en la edificación”
EHE, “Instrucción de hormigón estructural”.
N.C.S.R.-02, “Norma de construcción sismorresistente: Parte general y edificación”.

Encofrats.

M2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. i que es trobi en contacte amb el
formigó.

NBE EF-96,
Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón
armado o pretensado

La superfície corresponent a forats interiors s´ ha de deduir de la superfície total d’acord amb els
criteris següents:

NBE RC-97,

Instrucción para la recepción de cementos

NTE EHU,

Estructuras hormigón. Forjados unidireccionales

Als forats que no es dedueixen, l’amidament inclou l’encofrat necessari per a conformar el perímetre
dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l’encofrat necessari per a
conformar el perímetre dels forats.

NTE EHV,

Estructuras hormigón. Vigas

NTE EHR,

Estructuras hormigón. Soportes

L’EXECUCIÓ DE LA UNITAT D’OBRA INCLOU LES OPERACIONS SEGUENTS:

NTE EHR,

Estructuras hormigón. Forjados reticulares

.

Pliego de Condiciones Generales de la Edificación. Facultativas y Económicas. Consejo Superior de
los Colegios de Arquitectos de España. Madrid 1989

Forats d’ 1.00 m2 com a màxim: no es dedueixen.
Forats de més de 1,00 m2: es dedueix el 100%.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

- Portada d’eines i mitjans auxiliars al lloc de treball
.- Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris previstos a l’Estudi o Pla de
Seguretat i Salut corresponent.
- Col·locació de bastides, traves i/o apuntalaments necessaris.
- Col·locació de tubs metàl·lics d’instal·lacions
- Muntatge i col·locació de tots els element necessaris per l’encofrat d’elements verticals i
horitzontals.
- Aplomat i anivellament de l’encofrat
- Col·locació dels llits de repartiment, sota l’apuntalament.
- Encofrat de l’element i col.locacio dels mitjans d’apuntalament i auxiliars necessaris.
.- Replanteig i col·locació de l’encofrat segons especejament indicat en plànols de detall o per
indicació de la D.F.
- Replanteig del límit del formigonament.
- Pintat de les superfícies interiors de l’encofrat amb producte desencofrant.
- Execució de passos d’instal·lacions necessaris.
- Humectació de l’encofrat si és de fusta.
- Formació de junts de construcció i dilatació i col·locació dels materials necessaris.
- Tapament dels junts irregulars de l’encofrat amb fusta.
- Segellat de junts de taulers per evitar fuites de lletada.
- Col·locació de metxinals previstos en el projecte o per indicacions de la D.T.
- Col·locació dels ancoratges necessaris per a la unió amb altres elements.
- Realització de motllures i goterons.
- Col·locació de matavius a criteri de la D.F.
- Col·locació de tubs de pvc per a protegir els tirants o barres diwidag.
- Col·locació i extracció dels tirants y segellat dels forats amb morter M 40 a.
- Desencofrat i neteja dels materials d’encofrar.
- Retirada d’eines i mitjans auxiliars del lloc de treball.
- Neteja de la zona de treball.

1.10

Normativa complementària

EUROCÓDIGO 1, “Bases de proyecto y acciones en estructuras”.
EUROCÓDIGO 1, “Bases de proyecto y acciones en estructuras”

Parte 2-1: Acciones en estructuras densidades, pesos propios y cargas exteriores

EUROCÓDIGO 1, “Bases de proyecto y acciones en estructuras”.
Parte 1: Bases de proyecto

EUROCÓDIGO 2, “Proyecto de estructuras de hormigón”.
EUROCÓDIGO 2, “Proyecto de estructuras de hormigón”.

Parte 1-4: Reglas generales hormigón de árido ligero de textura cerrada.

EUROCÓDIGO 2, “Proyecto de estructuras de hormigón”.
Parte 1-3: Reglas Generales

Elementos y estructuras prefabricados de hormigón
EUROCÓGIGO 2, “Proyecto de estructuras de hormigón”.
Parte I–I: Reglas generales y reglas para edificación

EUROCÓGIGO 2, “Proyecto de estructuras de hormigón”.

Parte 1-5: Reglas generales estructuras con tendones de pretensado exteriores o no adherentes.

EUROCÓDIGO 3, “Proyecto de estructuras de acero”.
Parte I-I: Reglas generales

Reglas generales y reglas para edificación
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(suplementos de la UNE-ENV 1993-1-1)
EUROCÓDIGO 3, “Proyecto de estructuras de acero”.
Parte 1-1: Reglas generales y reglas para edificación.

EUROCÓDIGO 4, “Proyecto de estructuras mixtas de hormigón y acero”.
Parte 1-2: Reglas generales proyecto de estructuras sometidas al fuego.

EUROCÓDIGO 4, “Proyecto de estructuras mixtas de hormigón y acero”.
Parte 1-1: Reglas generales y reglas para edificación.

EUROCÓDIGO 8, “Disposiciones para el proyecto de estructuras sismorresistentes”.
Parte 5: Cimentaciones, estructuras de contención de tierras y aspectos geotécnicos.

EUROCÓDIGO 8, “Disposiciones para el proyecto de estructuras sismorresistentes”.
Parte 1-1: Reglas generales acciones sísmicas y requisitos generales de las estructuras.

EUROCÓDIGO 8, “Disposiciones para el proyecto de estructuras sismorresistentes”.
Parte 1-2: Reglas generales

Reglas generales para edificios
NTE-ECG, “Cargas gravitatorias”
NTE-ECR, “Cargas por retracción”
NTE-ECS, “Cargas sísmicas”
NTE-ECT, “Cargas térmicas”
NTE-ECV, “Cargas de Viento”
NTE-EAF, “Forjados”
NTE-EAV, “Vigas”
NTE-EHU, “Forjados unidireccionales”
NTE-EHV, “Vigas”
NTE-EHS, “Soportes”
NTE-EHR, “Forjados reticulares”
NTE-EFL, “Fábrica de ladrillo”
NTE-EFB, “Fábrica de bloques”
NTE-WXV, “Vigas”
NTE-EXS, “Soportes”
NTE-CEG, “Estudios geotécnicos”
NTE-CPI, “Pilotes in situ”
Recomendaciones para el proyecto, construcción y control de anclajes al terreno. H.P.8-96.
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo
Manual para el cálculo de Tablestacas. Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo
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1.- PLEC DE CONDICIONS PER L’ EXECUCIÓ I POSTA EN OBRA DELS FORJATS

1

2

1.1

h)

Objectius

Documentar els treballs relatius a l'execució i la posta en obra dels forjats, d'acord amb la Memòria
Tècnica i amb els plànols de projecte.

Certificat acreditatiu de d’idoneïtat de la central de producció del formigó. Aquesta central serà
capaç de realitzar els assajos de control que es requereixin i portar al dia un registre de dades i
resultats de les proves, que es podrà sol·licitar en qualsevol moment.

1.2.1

1.2

Condicions de partida

Abans de procedir a realitzar les tasques relatives a l'execució dels forjats, caldrà que el Contractista
redacti un document a on hi adjunti els següents conceptes:
a)

b)

c)

d)

Certificat d’ haver examinat el lloc a on s'hi executaran els treballs, incidint en la localització
d'estructures existents, els registres i les línies de serveis públic, tant en funcionament com
no.

a)

c)
d)
e)

Certificat de comprovació dels nivells resultants de l'execució dels elements sustentants del
forjat, detectant possibles anomalies respecte al projecte o respecte a les indicacions que la
Direcció Facultativa hagués fet en el seu moment.

Replanteig acotat de la posició dels elements sustentants del pla de forjat: pilars i murs, indicant
llur vertadera dimensió en planta i les característiques oportunes dels mateixos que puguin
ésser rellevants per l'execució del forjat.
Replanteig dels contorns del forjat, indicant tots el forats i patis interiors, a més de la relació
d'aquest contorn amb el pla de façana.
Replanteig de l'eix de les biguetes i nervis, a més del replanteig de tots els elements significatius
de l'estructura del forjat: capitells, àbacs, congrenys, zones massisses, etc.
Planilles de tota l’armadura.
Característiques dels materials empreats.

1.2.2

Document que acrediti que el Contractista ha procedit a una anàlisi exhaustiva de tots els
documents de projecte -Plànols, Memòria Tècnica i Plecs de Condicions-, adjuntant.hi un recull
de tots aquells dubtes, contradiccions i objeccions que consideri oportuns, amb l'objecte de que
es garanteixi una posta en obra de tots els elements de forma fidedigne.
Al respecte el contractista realitzarà els plànols de tots els forjats de l'obra, plànols que deurà
aprovar o esmenar la Direcció Facultativa. En el cas de que la Direcció Facultativa esmenés els
plànols lliurats, el Contractista quedarà obligat a modificar.los i presentar.los de nou a la
Direcció Facultativa per tal que aquesta dongui l'aprovació definitiva.

e)

Relació dels processos constructius, equipaments, sistemes i períodes d'apuntalament,
sistemes de formigonat, etc., que té previst fer servir durant l'obra i dels que disposa fora d'ella
en tot moment, per tal de poder istruïr un canvi de tecnologia, si fos necessari, durant el
desenvolupament de la mateixa.

f)

Certificat acreditatiu de l'idoneitat dels materials que farà servir, a on hi inclourà una relació
dels procediments que te previstos per vetllar per aquesta idoneitat: empreses
adjudicatàries del control de qualitat dels materials, condicions per el seu magatzematge,
curat del formigó, magatzematge de les provetes, certificació de les dosificacions, fitxes de
característiques, etc. Aquest certificat anirà completat posteriorment amb un altre relatiu a la
descripció particularitzada dels diferents materials, contingut del qual es detalla a l'apartat de
condicions generals dels materials.

g)

El Contractista queda obligat a realitzar els plànols d'execució dels forjats, on indicarà, al menys, la
relació de conceptes que s'exposen a continuació:

b)

Certificat d’haver haver realitzat un estudi respecte a l'accessibilitat del solar, tan a nivell local entrades i sortides dels vehicles de subministrament de material- com global, estudiant en
aquest últim cas, sobre el plànol d'emplaçament per defecte o sobre el document que estimi
oportú la Direcció Facultativa, els possibles recorreguts dels vehicles nomenats abans.

Documents que facin paleses les característiques mes rellevants dels llocs d'acopiament de
material i la forma com s'acopiarà aquest.

Plànols

Plecs de Condicions complementaris

Aquest Plec de Condicions caldrà complementar.lo amb els Plecs de Condicions especifics dels
materials constituents de l'obra, i que es detallen a l'apartat 9 del present.
1.3

Materials

1.3.1

Requeriments generals

Els requeriments que es detallen a continuació, relatius a la recepció dels materials i els elements
manufacturats, son preceptius de complir a l'obra, per tal de portar a terme l'execució dels forjats i
serviran de base per a emetre qualsevol esmena al projecte.
a)

El Contractista quedarà obligat a facilitar a la Direcció Facultativa la corresponent Autorització
d'Us dels elements, així com la Fitxa de Característiques dels mateixos quan li correspongui.
Restarà obligat també en qualsevol dels casos, a lliurar un document a on hi figurin les
propietats dels materials o les característiques tècniques dels elements manufacturats que
utilitzarà en obra per l'execució dels forjats, certificat, si cal, per l'empresa adjudicatària del
control de qualitat. En referència a els primers, caldrà consultar els Plecs de Condicions
corresponents.

b)

La Direcció Facultativa podrà en tot moment requerir els assajos que estimi oportuns per tal de
constatar les condicions requerides dels materials i dels elements manufacturats.

1.3.2

Elements manufacturats. Biguetes de formigó

Les condicions específiques que deuran complir les biguetes de formigó, tant pretensat com armat,
es detallen a continuació:
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a)

Les dimensions de cantell i tipologia estructural de les biguetes, són les que es defineixen en els
plànols de projecte. El Contractista no podrà variar ni la tipologia ni les dimensions de la
mateixa, sense el vist i plau de la Direcció Facultativa.

b)

El tipus de formigó a utilitzar en la confecció de les biguetes el proposarà el Contractista,
sempre i quan que no s'especifiqui en els documents de projecte.

c)

Els elements servits a obra portaran les sigles del fabricant, marcades de forma endeleble sobre
les biguetes, així com el tipus d'armament que els constitueix, llur longitud o, en el seu defecte,
llur emplaçament en planta.

d)

i)

L'acopiament de les biguetes es farà de forma ordenada, apilant.les per files separades entre
elles mitjançant taulons de fusta o similar, en alçades no superiors a les 8 files. En
l’acopiament no es permetran voladissos de mes de 0.5 m. La primera fila es desvincularà
totalment del terreny, mitjançant separadors convenientment disposats. Els taulons
separadors coincidiran en la mateixa vertical L'acopiament referit es protegirà de les
incidències meteorològiques mitjançant toldos, lones o coberts rígids.

j)

La manipulació de les biguetes es farà d'acord amb les condicions al respecte que estableixi el
fabricant. Aquests elements no podran suspendre's solament per un punt, sinó que caldrà fer.ho
per dos punts sustancialment separats, de manera que els esforços deguts al pes propi del
element no generi esforços contraproduents per aquest.

La identificació del lot subministrat a obra es farà per mitjà d'un albarà, a on hi figuraran les
següents dades:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

e)

escantonades. Tanmateix, correran la mateixa sort les biguetes en les que es vegin les
armadures per falta de recobriment o per l'existència d'alguna coquera.

Nom i direcció de l'empresa subministradora.
Data del subministrament.
Identificació del vehicle que el transporta.
Quantitat que es subministra.
Denominació i designació de les tipologies de bigueta.
Restriccions en llur utilització, en el seu cas.
Nom i direcció del comprador, així com el destinament.
Referència de la comanda.

1.3.3

Elements manufacturats. Xapes plegades d'acer.

Les condicions específiques que deuran complir les xapes plegades d'acer, tant colaborants com
d'encofrat perdut, per la formació de lloses nervades es detallen a continuació:
a) Les dimensions de cantell, gruix, cadència i amplitud de les nervadures, així com el tipus i
qualitat del material quedaran definides en els plànols de projecte. El Contractista no podrà
variar ni la tipologia ni les dimensions de les xapes, sense el vist i plau de la Direcció Facultativa.

Toleràncies:
De dimensió transversal: No s'admetran biguetes que les dimensions de llurs seccions
transversals diferissin mes d'un 5% respecte a les teòriques. Tant mateix i en qualsevol cas, les
toleràncies exposades no excediran dels valors -2 mm i + 5mm.
De dimensió longitudinal: No s'admetran biguetes que llur longitud diferís respecte a la de
projecte en mes d'una dècima part de l'arrel quadrada de la longitud teòrica, mesurada en cms.
o valors que excedissin de ±2 cms.
De distorsions de la directriu: La deflexió lateral no excedirà en mes de 1/500 de la longitud del
element resistent. Tanmateix, les biguetes no presentaran cap fletxa positiva, ni contrafletxes
superiors a 1/300 de la longitud de la bigueta.

f)

Es consideraran deficients les biguetes que presentin rebaves que fossin indici de pèrdua de
lletada, o de defecte de fabricació. En aquests casos llur acceptació caldrà sotmétre.la a criteri
de la Direcció Facultativa.

g)

Es consideraran defectuoses les biguetes que manifestin senyals que revelin una discontinuitat
en el formigonat o be en les que s'hi apreciïn fisures transversals d'amplada superior a 0.10 mm,
o longitudinals de retracció. Igualment, en aquests casos, llur acceptació caldrà sotmétre.la a
criteri de la Direcció Facultativa.

h)

Es consideraran inacceptables les biguetes que no compleixin els requeriments de tolerància
detallats en el punt e) del present, així com les que tinguin les cares deteriorades per motius de
mala dosificació dels formigons, mal vibrat o, simplement, perque tinguin les arestes
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b) El tipus d'acer a utilitzar en la confecció de les xapes serà no aleat, segons la classificació de la
Norma UNE 36-004-75, sempre que no s'especifiqui el contrari en els documents de projecte o
ho instrueixi explicitament la Direcció Facultativa. Les xapes tindran un tipus d'acabat de llur
superficie que les protegeixi de l'ambient i inclemències meteorológiques, (galvanitzat, pintat,
etc.), excepte les xapes colaborants, que tindran un acabat d'acord amb les prescripcions al
respecte del fabricant.
c) Els elements servits a obra portaran les sigles del fabricant, marcades de forma endeleble sobre
les xapes.
d) L'identificació del lot subministrat a obra es farà per mitjà d'un albarà, a on hi figuraran les
següents dades:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Nom i direcció de l'empresa subministradora.
Data del subministrament.
Identificació del vehicle que el transporta.
Quantitat que es subministra.
Denominació i designació de la tipologia de xapa.
Restriccions en llur utilització, en el seu cas.
Nom i direcció del comprador, així com el destinament.
Referència de la comanda.

e) Les toleràncies admeses en les xapes s'atendran a les que s'especifiquen en la norma DB-SEA.
f)

L'acopiament de les xapes plegades d'acer es farà de forma ordenada, desvincolant-les
totalment del terreny, mitjançant separadors convenientment disposats que coincideixin en la
6

seva vertical. L'acopiament referit es protegirà de les incidències meteorológiques mitjançant
toldos, lones o coberts rígids.
g) La manipulació de les xapes plegades d'acer es farà d'acord amb les condicions al respecte que
estableixi el fabricant. Aquests elements no podran suspendre's solament per un punt, sinó que
caldrà fer-ho per dos punts substancialment separats, de manera que els esforços deguts al pes
propi del element no generi esforços contraproduents per aquest.
1.3.4

h) Les toleràncies dimensionals admeses en les peces d'aquest tipus serà de ± 0.5 cms. en el que
a dimensions generals respecta i ± 0.1 cms. si les toleràncies s'apliquen a la dimensió dels
gruixos de les parets i parts de l'element en qüestió.
i)

Elements manufacturats

L'acopiament de les peces i casetons d'alleugerament es farà de forma ordenada segons les
prescripcions al respecte del fabricant i conservant l'embalatge amb el que hagin estat servits a
obra.
El material emmagatzemat es desvincularà totalment del terreny, mitjançant separadors
convenientment disposats.

1.3.4.1. Peces i casetons d'alleugerament ceràmics, de morter de ciment o de formigó lleuger.

L'acopiament referit es protegirà de les incidències meteorológiques mitjançant toldos, lones o
coberts rígids.

Les característiques específiques que deuran complir els elements d'alleugerament en forjats són
les que a continuació es detallen.
a) Les dimensions generals, tipologia i material constituent dels casetons d'alleugerament queden
definits convenientment en els plànols de projecte. El Contractista no podrà variar les
característiques geomètriques, mecàniques i de material del elements esmentats, sense
l'autorització expressa de la Direcció Facultativa.

1.3.4.2. Peces , casetons d'alleugerament i revoltons d’entrebgat de poliestiré

b) El Contractista podrà, però, proposar a la Direcció Facultativa les alternatives que cregui
oportunes, justificant-les convenientment per escrit.

a)

Son peces rígides d’escuma de poliestiré expandit amb estructura de cèl.lula tancada.

b)

Les dimensions generals, tipologia i material constituent dels casetons d'alleugerament queden definits
convenientment en els plànols de projecte. El Contractista no podrà variar les característiques geomètriques,
mecàniques i de material del elements esmentats, sense l'autorització expressa de la Direcció Facultativa.

c)

El Contractista podrà, però, proposar a la Direcció Facultativa les alternatives que cregui oportunes, justificant-les
convenientment per escrit.

d)

En tots els casos, es considerarà a les peces d'alleugerament de poliestiré com a NO estructurals; és a dir, sense
ser capacitades per absorbir l'acció d'una càrrega puntual de 100 Kg o de la càrrega superficial unitària en el punt
mes desfavorable de llur geometria, segons prescriu la norma NBE AE-88.

e)

El Contractista queda obligat a presentar per escrit les característiques concretes de les peces d'alleugerament que
utilitzarà a l'obra. Tantmateix, s'el obliga igualment a facilitar les corresponents Fitxes de Característiques i
Autoritzacions d'Ús.

f)

El material constituent dels elements d'alleugerament de poliestiré cumplir’a els següents requisits:

Les característiques específiques que deuran complir els elements d'alleugerament en forjats són
les que a continuació es detallen:

c) A tots els efectes, es considerarà a les peces d'alleugerament com a estructurals, és a dir, seran
capaces d'absorbir les sol.licitacions que correspongui, inclosa l'acció d'una càrrega puntual de
100 Kg o de la càrrega superficial unitària en el punt mes desfavorable de llur geometria, segons
prescriu la norma DB-SE-AE
d) El Contractista queda obligat a presentar per escrit les característiques concretes de les peces
d'alleugerament que utilitzarà a l'obra. Tantmateix, s'el obliga igualment a facilitar les
corresponents Fitxes de Característiques i Autoritzacions d'Ús.
e) El material constituent dels elements d'alleugerament tindrà una resistència característica a la
compressió de, com a mínim, 25.0 Mpa. El seu comportament de reacció davant el foc
esdevindrà al menys una classificació M-1 d’acord amb la Norma UNE 23.727/90.
f)

Es rebutjaran irrevocablement totes les peces d'alleugerament que presentin qualsevol tipus de
fisura, que posi en dubte la capacitat portant de l'element.





g) L'identificació del lot subministrat a obra es farà per mitjà d'un albarà, a on hi figuraran les
següents dades:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)




Nom i direcció de l'empresa subministradora.
Data del subministrament.
Identificació del vehicle que el transporta.
Quantitat que es subministra.
Denominació i designació de la tipologia de l'element d'alleugerament.
Restriccions en llur utilització, en el seu cas.
Nom i direcció del comprador, així com el destinament.
Referència de la comanda.

Serà una peça rígida d’escuma de poliestiré expandit amb estructura de cèl.lula tancada
Tindrà una densitat de, com a mínim, 20 Kg/m3.
El seu comportament de reacció davant el foc esdevindrà al menys una classificació M-1 d’acord amb la Norma
UNE 23.727/90.
La conductivitat tèrmica a 0º C. <=0.028 Kcal / h m ºC.
L’absorció d’aigua <= 0.4%.

g)

Es rebutjaran irrevocablement totes les peces d'alleugerament que presentin qualsevol tipus de rotura que afectin a
l’integritat de l’element.

h)

L'identificació del lot subministrat a obra es farà per mitjà d'un albarà, a on hi figuraran les següents dades:

1) Nom i direcció de l'empresa subministradora.
2) Data del subministrament.
3) Identificació del vehicle que el transporta.
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4)
5)
6)
7)
8)
i)

Les toleràncies dimensionals admeses en les peces d'aquest tipus serà de ± 0.5 cms. en llargària i apmlària i de +
0.2cm en alçada. La densitat te una tolerància del ± 10%.

j)

L'acopiament de les peces i casetons d'alleugerament es farà de forma ordenada segons les prescripcions al
respecte del fabricant i conservant l'embalatge amb el que hagin estat servits a obra.
El material emmagatzemat es desvincolarà totalment del terreny, mitjançant separadors convenientment disposats.
No han d’estar en contacte amb olis, dissolvents, hidrocarburs saturats, àcids o betums a temperatures >= 130º C.
Tanmateix s’han de mantenir horitzontals en llocs protegits del sol i la humitat i no poden estar sotmesos a ambients
o a temperatures superiors a 600.
L'acopiament referit es protegirà de les incidències meteorológiques mitjançant toldos, lones o coberts rígids. Es
tindrà especial cura en protegir-los front al vent amb xarxes o toldos ben subjectes. Donada la lleugeresa d’aquests
elements cal evitar que les ràfagues fortes de vent puguin enlairar-los.

1.3.5

Nom i direcció de l'empresa subministradora.
Data del subministrament.
Identificació del vehicle que el transporta.
Quantitat que es subministra.
Denominació i designació de la tipologia d'element d'entrebigat.
Restriccions en llur utilització, en el seu cas.
Nom i direcció del comprador, així com el destinament.
Referència de la comanda.

h) Les toleràncies dimensionals admeses en les peces d'aquest tipus serà de ± 0.5 cms. en el que
a dimensions generals respecta i ± 0.1 cms si les toleràncies s'apliquen a la dimensió dels
gruixos de les parets i parts de l'element en qüestió.
i)

L'acopiament dels revoltons entrebigat es farà de forma ordenada segons les prescripcions al
respecte del fabricant i conservant l'embalatge amb el que hagin estat servits a obra.
El material emmagatzemat es desvincularà totalment del terreny, mitjançant separadors
convenientment disposats.
L'acopiament referit es protegirà de les incidències meteorológiques mitjançant toldos, lones o
coberts rígids.

Elements manufacturats. Revoltons d'entrebigat ceràmics o de formigó lleuger.

Les característiques específiques que deuran complir els revoltons d'entrebigat es detallen a
continuació.

1.3.6

a) Les dimensions generals, tipologia i material constituent dels revoltons d'entrebigat queden
definits convenientment en els plànols de projecte. El Contractista no podrà variar les
característiques geomètriques, mecàniques i de material dels elements esmentats, sense la
autorització expressa de la Direcció Facultativa.

Elements manufacturats. Plaques semirresistents i autoportants

Les plaques semirresistents i autoportants constituents dels forjats del edifici compliran els
requeriments que a continuació es detallen:
a) Les dimensions de cantell, tipologia estructural i material de l'element quedaran definits en els
plànols de projecte. El Contractista no podrà variar cap dels conceptes esmentats sense el vist i
plau de la Direcció Facultativa.

b) El Contractista podrà, però, proposar a la Direcció Facultativa les alternatives que cregui
oportunes, justificant-les convenientment per escrit.

b) Es contemplen en aquest apartat els següents elements:
1) elements autoportants:
 plaques massisses de formigó armat.
 plaques alleugerides o alveolars de formigó pretessat o armat.
 plaques nervades tipus , de formigó armat o pretessat.

c) A tots els efectes, es considerarà a les peces d'entrebigat com a estructurals, és a dir, seran
capaces d'absorbir les sol.licitacions que correspongui, inclosa l'acció d'una càrrega puntual de
100 Kg en el punt més desfavorable de llur geometria, segons prescriu la norma DB-SE-AE.
d) El Contractista queda obligat a presentar per escrit les característiques concretes de les peces
d'entrebigat que utilitzarà a l'obra. Tantmateix, s'el obliga igualment a facilitar les corresponents
Fitxes de Característiques i Autoritzacions d'Ús.

2) elements semirresistents:
 prelloses de gruixos diversos.
 plaques alleugerides o alveolars colaborants, de formigó armat o pretesat.
 plaques nervades tipus  col.laborants, de formigó armat o pretesat.

e) El material constituent tindrà una resistència característica a la compressió de, com a mínim,
25.0 Mpa. El seu comportament de reacció davant el foc esdevindrà al menys una classificació
M-1 d’acord amb la Norma UNE 23.727/90.
f)

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Quantitat que es subministra.
Denominació i designació de la tipologia de l'element d'alleugerament.
Restriccions en llur utilització, en el seu cas.
Nom i direcció del comprador, així com el destinament.
Referència de la comanda.

c) Els elements servits a obra portaran les sigles del fabricant, marcades de forma endeleble, així
com el tipus d'armament que els constitueix, llur longitud o, en el seu defecte, llur emplaçament
en planta.

Es rebutjaran irrevocablement totes les peces d'entrebigat que presentin qualsevol tipus de
fisura, que posi en dubte la capacitat portant de l'element.

d) El Contractista facilitarà a la Direcció Facultativa les característiques tècniques concretes dels
elements que col.locarà a l'obra, en el cas de que aquests no coincidissin exactament amb els
detallats en els plànols i documents de projecte afins.

g) L'identificació del lot subministrat a obra es farà per mitjà d'un albarà, a on hi figuraran les
següents dades:
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k) La manipulació de les plaques semirresistents i autoportants es farà d'acord amb les condicions
al respecte que estableixi el fabricant. Aquests elements no podran suspendre's solament per
un punt, sinó que caldrà fer-ho per dos punts sustancialment separats, de manera que els
esforços deguts a pes propi del element no generi esforços contraproduents per aquest.

e) L'identificació del lot subministrat a obra es farà per mitjà d'un albarà, a on hi figuraran les
següents dades:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
f)

Nom i direcció de l'empresa subministradora.
Data del subministrament.
Identificació del vehicle que el transporta.
Quantitat que es subministra.
Denominació i designació de les tipologies dels elements que es serveixin a obra.
Restriccions en llur utilització, en el seu cas.
Nom i direcció del comprador, així com el destinament.
Referència de la comanda.

l)

Abans de procedir al formigonat de la part complementaria de la peça a peu d'obra,
s'assegurarà que la superficie de contacte dels formigons resta perfectament neta. Per garantir
tal condició serà indispensable regar a pressió les superficies esmentades, formigonant quan la
superficie de recepció estigui encara humida. La Direcció Facultativa podrà instruir, si ho creu
convenient, la neteja de les superficies amb un respall de pues d'acer o be l'aplicació d'una
resina epoxi.

m) La Contracta queda obligada a presentar un plànol de col.locació dels apuntalaments dels
elements semirresistents, indicant criteris pel replanteig dels primers, sol.licitacions a que
quedaran sotmesos i moment de supressió dels mateixos.

Toleràncies:

De dimensió Transversal: No s'admetran elements que les dimensions de llurs seccions transversals
diferissin més d'un 5% respecte a les teòriques. Tantmateix i en qualsevol cas, les toleràncies
exposades no excediran dels valors -2 mm i + 5mm.
De dimensió longitudinal: No s'admetran elements manufacturats de forjat que llur longitud difereixi
respecte a la de projecte en més d'una dècima part de la arrel quadrada de la longitud teòrica,
mesurada en cms., o valors que excedissin de ± 1 cms.
De distorsions de la directriu: La deflexió lateral no excedirà en més de 1/500 de la longitud del
element resistent. Tanmateix, les plaques no presentaran cap fletxa positiva, ni contrafletxes
superiors a 1/300 de la longitud de l'element.

1.3.7

Apuntalaments, encofrats, cintres i motlles.

Els requeriments específics per la recepció de les cintres, els encofrats, els apuntalaments i els
motlles són els que es detallen a continuació:
a) Els elements d'encofrat no presentaran abonyegadures, trencaments ni fisures.

g) Es consideraran deficients els elements que presentin rebaves que fossin indici de pèrdua de
lletada, o de defecte de fabricació. En aquests casos llur acceptació caldrà sotmétre-la a criteri
de la Direcció Facultativa.

b) Seran capaços de resistir les accions pròpies del procés de formigonat, sense presentar
deformacions ni assentaments, especialment sota l'acció del formigó fresc i dels procediments
utilitzats per realitzar llur compactació. 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 S’ha d’adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impideixin la
lliure retracció del formigó.

h) Es consideraran defectuoses les plaques que manifestin senyals que revelin una discontinuitat
en el formigonat o be en les que s'hi apreciïn fisures transversals d'amplada superior a 0.10 mm,
o longitudinals de retracció. Igualment en aquests casos llur acceptació caldrà sotmétre-la a
criteri de la Direcció Facultativa.

c) Seran suficientment estancs de cara a que no es pugui produir la pèrdua del material
aglomerant. 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 material aglomerant
durant el formigonat. Per a aconseguir-ho es podrà autoritzar un segellant adequat

i)

Es consideraran inacceptables els elements que no compleixin els requeriments de tolerància
detallats en el punt e) del present, així com els que tinguin les cares deteriorades per motius de
mala dosificació dels formigons, mal vibrat o, simplement, perquè tinguin les arestes
escantonades. Tanmateix, correran la mateixa sort les plaques en les que es vegin les
armadures per falta de recobriment o per l'existència d'alguna coquera.

j)

L'acopiament de les plaques semirresistents i autoportants es farà de forma ordenada, apilantles per files separades entre elles mitjançant taulons de fusta o similar, en alçades no superiors
a les 8 files. No es permenten voladissos de mes de 0.5m i els taulons separadors coincidiràn
en la seva vertical. La primera fila es desvincolarà totalment del terreny mitjançant separadors
convenientment disposats. L'acopiament referit es protegirà de les incidències meteorológiques
mitjançant toldos, lones o coberts rígids.

d) Com a desencofrants tant sols estarà permesa l'utilització de barnisos antiadherents,
compostos de silicones, productes a base d'olis solubles en aigua, o el que consideri la Direcció
Facultativa. Queda prohibida l'utilització del gas-oil, la grassa corrent o productes semblants,
que podessin alterar l'aspecte dels paraments de les peces de formigó. L’interior de l’encofrat
ha d’estar pintat amb desencofrant abans del muntatge sense que hi hagi regalims. La Direcció
Facultativa 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 posible execució de junts de
formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s’hagin d’unir per a
treballar solidàriament.
e) Els encofrats i motlles podran ésser de fusta, tablex, acer o be teflón, sempre i quan els
documents de projecte o la Direcció Facultativa no determinin un tipus concret d'encofrat .Es
prohibeix l’ús d’alumini en motlles que hagin d’estar en contacte amb el formigó.
f)
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Els encofrats han d’estar muntats de manera que permetin un desencofratge fàcil, que s’ha de
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d) Deuran efectuar-se els entibaments necessaris per garantir la seguretat de les operacions i la
bona execució dels treballs, tot i en el cas de no haver estat expressament instruïdes a tal
efecte per la Direcció Facultativa.

fer sense xocs ni sotragades.
g) El contractista queda obligat a aportar un document amb les característiques tècniques i
condicions d’utilització dels elements d’apuntal.lament.

e) El Contractista estarà obligat a disposar tots els mitjans que la Direcció Facultativa estimi
oportuns per realitzar l'obra. S'inclouen en aquest concepte els sistemes d'extracció i eliminació
de les aigües que podessin aparèixer, tan degudes a moviments del nivell freàtic com per
l'acumulació de l'aigua de pluja, així com l'instal.lació dels punts de llum i connexió a les xarxes
elèctrica general i de clavegueram, segons correspongui.

h) Toleràncies generals del muntatge i deformacions de l’encofrat pel formigonament:
 Moviments locals de l’encofrat: <= 5mm.
 Moviments del conjunt: <= llum/1000
 Planor:
 Formigó vist: +5 mm/m, + 0.5% de la dimensió.
 Per a revestir: + 15mm/m
 Replanteig d’eixos: parcial +5mm/m. , total + 50mm.

f)

i)

Els motlles s’han de col.locar ben alineats de manera que no suposin una disminució de la
secció dels nervis de l’estructura.

j)

En elements pretensats els encofrats porxims a les zones d’ancoratges 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 tessat de les armadures i la transmissió de
l’esforç de pretensat al formigó.

k) En formigó vist les superficies de l’encofrat en contacte amb les cares que han d’anar vistes
seguiran les especificacions del projecte i/o el criteri de la Direcció Facultativa. A falta de mes
definicions aquestes cares han d’esser llises, sense revabes ni irregularitats i s’utilitzaràn
matavius per axamfranar les arestes vives.
l)

1.4
1.4.1

g) El Contractista s'assegurarà de que el magatzematge de material sobre els elements ja
construïts no modifiquin les hipòtesis de càlcul que s'han tingut en compte en el disseny de
l'estructura. Qualsevol dubte al respecte, especialment per desconeixent d'aquestes hipòtesis,
es consultarà a la Direcció Facultativa, per què determini la viabilitat de la solució.
h) No s’han de transmetre a l’encofrat vibracions de motors ni de cap mena.
1.4.2

Quan entre la realització de l’encofrat i el formigonat passin més de tres mesos, s’ha de fer una
revisió total de l’encofrat.
Execució
Condicions generals.

El Contractista es farà responsable directe dels procediments utilitzats per la realització dels treballs
d'execució dels elements de forjat objecte del present Plec de Condicions. A tal fi, caldrà que observi
les següents puntualitzacions:
a) Restarà a compte del Contractista la conservació en perfectes condicions de les conduccions
públiques d'aigua, gas, electricitat, telèfon, clavegueram, etc., així com el manteniment en
perfecte estat de les construccions o elements de jardinería que pertanyin a les finques
contigües a l'obra.
b) Tanmateix, anirà a càrrec del Contractista la reparació de totes les avaries o desperfectes que
s'haguessin produit per efecte de l'execució dels forjats.
c) Sempre que es detecti la presència de qualsevol conducció, encara que aparenti d'estar fora de
servei, es donarà avís a la Direcció Facultativa, a fi de que aquesta decideixi la solució més
convenient.
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En cap cas el Contractista estarà facultat per variar pel seu compte les dimensions, posició,
nombre de elements, armadura, geometria, procediment constructiu o tipus de qualsevol dels
elements de forjat, sense el vist i plau de la Direcció Facultativa. Podrà, no obstant, expressar la
conveniència d'efectuar aquells canvis que estimi oportuns, de forma que l'Arquitecte Director,
si ho troba adequat, pugui aplicar-los en l'execució de l'obra.

Replanteig.

L'inici de les tasques de l'execució dels forjats tindran com a punt de partida les relatives a llur
replanteig. Per aquest concepte es vetllarà que es satisfacin els següents punts:
a) La senyalització del replanteig dels elements que constitueixen els forjats es realitzarà amb
mitjans perdurables, replantejant de nou quan, per alguna raó, s'hagin perdut les referències ja
replantejades anteriorment. Serà aconsellable situar els contorns dels mateixos i els dels patis,
forats i baixants. El replanteig es realitzarà damunt dels encofrats i elements que deuran
suportar al forjat -murs, jàsseres, etc.- marcant amb pintura, guix de color o blauet els elements
i parts a replantejar.
b) El Contractista no tindrà dret a cap tipus d'abonament com a conseqüència d'errors de
replanteig que l'hi podessin ésser imputables. Si existís divergència entre dos plànols o
documents de projecte, el Contractista estarà obligat a comunicar aquesta a la Direcció
Facultativa, perquè es manifesti donant prioritat a un o l'altre. De no fer-ho així, no podrà
argumentar error en el projecte, en el supòsit d'haver optat per la solució incorrecta.
c) Les dimensions de qualsevol element emparat per aquest Plec de Condicions no es
modificaran per sobre les toleràncies que l'hi corresponguin, especificades per cada element
més endavant, sense coneixement de la Direcció Facultativa. Tanmateix, no es podrà variar llur
posició absoluta ni relativa, si no és amb el vist i plau de l'Arquitecte Director.
1.4.3

Posta en obra del formigó i de les armadures.
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2) Si en un tram hi ha forats de "shunt" o baixants, es disposaran les biguetes de tal manera
que s'eviti la coincidència entre el forat i la bigueta.
3) Si el tram està desquadrat, es replantejaran les biguetes començant llur col.locació
paral.lelament a un dels seus costats, preferentment el de major longitud.
4) Si l'element que limita al forjat paral.lelament a les biguetes és un mur de càrrega, caldrà
iniciar la col.locació de biguetes disposant la primera d'elles contigua al mur referit, quedant
explícitament prohibit de recolzar els revoltons i/o casetons en el mur.

Per la posta en obra dels formigons que constitueixin els forjats, caldrà consultar el Plec de
Condicions per la Posta en Obra del Formigó Armat, adjunt al present. A més del que en aquell es
detalla, caldrà vetllar pel compliment de certs condicionants específics, d'acord amb els subsegüents
apartats.
Tanmateix, per la posta en obra de les armadures es tindran en compte les prescripcions de
caràcter general que es detallen en l'apartat 1.5.4.- del referit Plec de Condicions.
1.4.4

d) Si existissin divergències entre les dimensions de Projecte i la realitat, aquestes es posaran
immediatament en coneixement de la Direcció Facultativa, qui adoptarà les mesures precises
respecte l'ajustament de la posició dels casetons i/o revoltons, així com els canvis d'armament,
si fos necessari.

Prescripcions generals per la posta en obra de les cintres, els encofrats i els motlles.

En lo relatiu a la posta en obra de les cintres, els encofrats i els motlles, es tindran en compte les
puntualitzacions que sobre el respecte es fan en el apartat 1.5.5.- del Plec de Condicions per la
Posta en Obra del Formigó Armat, adjunt al present.
1.4.5

e) Caldrà vetllar pel compliment exhaustiu de les disposicions constructives que fa esmena l'article
7è de la Norma NBE-EF-96. Tanmateix, caldrà respectar les obligacions de congrenyat,
armament de lligam i encadenat que especifiquen les Normes vigents, en especial la NBE-MV201.

Prescripcions específiques per l'execució i posta en obra dels forjats unidireccionals.

Per la posta en obra dels forjats unidireccionals caldrà observar les puntualitzacions següents,
complementaries a les de caràcter més general, ja detallades amb anterioritat.

f)

a) En el cas d'executar forjats unidireccionals a base de nervis realitzats in situ, seran d'aplicació
les prescripcions relatives a la posta en obra dels forjats reticulars, detallades en l'apartat 4.6.del present Plec de Condicions.
b) El Contractista queda obligat a lliurar a la Direcció Facultativa els plànols d'execució precisos
per la realització dels forjats, a on hi reflexarà les següents dades:
1) Característiques geométriques i d'armat de totes les biguetes que s'utilitzin per realitzar el
forjat.
2) Indicació de les condicions de continuïtat entre biguetes.
3) Detall de l'armament a moments negatius de les biguetes en tots aquells punts que aquest
armament sigui precís.
4) Resistència característica dels formigons utilitzats, dosificació aproximada, especificació de
la consistència, i característiques mecàniques de l'acer, tant d'armar com de pretesar.
5) Estats de càrrega i coeficients de seguretat tinguts en compte pel càlcul de l'element.
6) Detall del recolzament de les biguetes en murs i/o encastaments en les jàsseres de suport,
d'acord amb les normes de bona construcció.
7) Secció transversal tipus del forjat, indicant gruixos de la xapa de compressió i armament
d'aquesta.
8) Especificació de les distàncies màximes entre sopandes, d'acord amb les prescripcions del
subministrador de les biguetes.
c) A manca d'un plànol de projecte relatiu al replanteig de biguetes i demés elements constituents
dels forjats, caldrà que el Contractista en redacti un en els termes detallats en el anterior
subapartat, en base als següents criteris:
1) Si en un tram existissin murs de tancament que, per llur pes, exigeixin doble bigueta en la
seva mateixa direcció, s'iniciarà el replanteig fent coincidir l'eix de la doble bigueta amb l'eix
del mur que suporta.
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El forjat quedarà constituït per una sèrie de biguetes, uns elements d'alleugerament i un
formigonat conjunt, convenientment armat, mitjançant el qual es formarà la corresponent xapa
de compressió. Els materials, característiques i armament bàsic de la xapa de compressió es
detallen en els plànols adjunts.

g) En qualsevol entrega del forjat en l'element sustentant que correspongui -mur, jàssera, etc.-, es
realitzarà un massissat de la zona que correspondria al primer casetó o revoltó.
h) Serà obligat en qualsevol cas, excepte si la Direcció Facultativa ho contradiu i en l'execució dels
forjats sanitaris, la col.locació d'un sistema de recolzament provisional sobre el que hi
descansaran les puntes finals de les biguetes de cada tram en fase de construcció.
i)

Caldrà disposar subjectadors d'armament recolzats en els casetons o revoltons, com a mínim
cada metre del desenvolupament de les armadures d'armament negatiu.

j)

El formigonat es relitzarà durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu. Es
farà conjuntament amb el de les jàsseres, murs i/o elements sustentants dels mateixos. Sí hi
hagués l'impossibilitat d'executar d'aquesta manera un determinat element o zona del projecte,
el Contractista ho notificarà a la Direcció Facultativa amb la suficient antelació perquè aquesta
pugui resoldre el detall convenientment.

k) Es disposaran nervis de repartiment en el sentit transversal als nervis principals, amb una
separació de 3m. com a màxim, a partir de llums de nervis iguals o superiors a 6m.
1.4.6

Prescripcions específiques per l'execució i posta en obra dels forjats reticulars.

Per la posta en obra dels forjats reticulars caldrà observar les puntualitzacions següents,
complementaries a les de caràcter més general, ja detallades amb anterioritat.
a) El Contractista queda obligat a acceptar els plànols de replanteig dels forjats que figuren com a
documentació de projecte. En aquests plànols es contempla la disposició de casetons
d'alleugerament, l'ample dels nervis, la separació entre eixos dels mateixos, els cantells dels
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3) Els congrenys de vora quedaran igualment armats, d'acord amb els plànols de projecte,
segons un armament bàsic i un de reforç, que s'especifiquen en les plantes d'armat dels
forjats.

casetons i de la xapa de compressió i totes les armadures que cal disposar. Tanmateix es
relacionen els diversos estats de càrrega considerats en l'anàlisis.
En el cas de que el Contractista proposes un altre replanteig i aquest fos acceptat per la
Direcció Facultativa, quedarà obligat igualment a lliurar a la Direcció Facultativa els plànols
d'execució precisos per la realització dels forjats, a on hi reflexarà les següents dades:

d) Caldrà tenir especial cura en tapar les cares obertes dels casetons d'alleugerament que es
coloquessin aïllats, per tal que realitzin de forma efectiva llur funció alleugerant.

1) Característiques geométriques i d'armat de tots els nervis que constitueixen el forjat,
inclosos els nervis dobles, armament de capitells, creuetes de punxonament i demés
elements necessaris.
2) Detall del recolzament dels nervis en murs i/o encastaments en les jàsseres de suport,
d'acord amb les normes de bona construcció.
3) Secció transversal tipus del forjat, indicant gruixos de la xapa de compressió i armament
d'aquesta.
4) Resistència característica dels formigons utilitzats, dosificació aproximada, especificació de
la consistència, i característiques mecàniques de l'acer d'armar.
5) Estats de càrrega i coeficients de seguretat tinguts en compte per el càlcul del forjat.
b) Si existissin divergències entre les dimensions de Projecte i la realitat, aquestes es posaran
immediatament en coneixement de la Direcció Facultativa, qui adoptarà les mesures precises
respecte l'ajustament de la posició dels casetons i/o revoltons, així com els canvis d'armament,
si fos necessari.
c) El forjat quedarà constituït per una sèrie de nervis entrecreuats i uns elements o casetons
d'alleugerament que conformaran una retícula ortogonal. A la vegada, diverses parts es
massissaran d'acord amb els plànols de projecte, configurant els capitells, jàsseres planes
embegudes, congrenys i altres elements significatius d'aquesta tipologia estructural.

e) El nervis dobles i congrenys de vora s'anclaran convenientment, no interrompent-los en les
zones de capitell o en les d'intersecció amb d'altres elements similars -altres congrenys i
jàsseres total o parcialment embegudes.
f)

No s'acceptaran desalineacions en el traçat dels nervis en cap dels dos sentits, a no ser que
aquesta desalineació hagués estat autoritzada per la Direcció Facultativa.

g) Per la realització de perforacions de baixants i/o elements d'aquesta índole es consultarà els
plànols que al respecte s'adjunten com a documentació gràfica del projecte.
h) Les armadures es disposaran en dues úniques capes, tant la inferior com la superior, que
correspondran a l'armament longitudinal i transversal.
i)
j)

Es vigilarà que els operaris no es recolzin mai damunt de l'armament de capitell. En aquestes
zones, i amb l'objecte de mantenir les armadures en llur posició, caldrà disposar separadors
segons especifica el Plec de Condicions del Formigó.
Seran per compte del Contractista les intervencions tendents a reconstruir o reposar casetons
que s'hagin pogut trencar total o parcialment en el procés de construcció.

k) Els casetons es colocaran amb les juntes canviades entre dos retícules contigües, excepte en
aquells casos en els que tinguin un disseny mitjançant el qual es sobreentengui l'orientació dels
casetons de manera inequívoca.

L'armament serà divers, en funció del element particular que estigui reforçant, segons la
següent relació:
1) El nervis quedaran armats a positiu inferiorment, mitjançant un armament corregut detallat
en els plànols, realitzat a base de barres convenientment solapades, d'acord amb el Plec de
Condicions per l'Execució i la Posta en Obra del Formigó Armat. Aquest armament
quedarà reforçat en els punts estrictament necessaris que es designi en planta. Tanmateix,
el nervis aniran armats a moment negatiu segons s'especifica en els plànols.
Ocasionalment, i en els termes que especifiquen els plànols de Projecte, completarà
l'armament de nervis una gelosia o uns estreps que resoldran el reforç dels nervis a l'esforç
tallant.
2) Els capitells quedaran armats per una graella de barres en les cares superior i inferior del
forjat disposades en direcció coincident amb les traces de la retícula abans esmentada que
resoldran l'armament a moment flector en les proximitats dels pilars de recolzament. Les
barres es disposaràn entre l’armat dels nervis que passen pel capitell quedant en el mateix
nivell d’armat que aquests. Tambe es disposaràn unes creuetes de punxonament
convenientment detallades en els plànols, que resoldran a la vegada el complement a
moment flector del armament bàsic detallat amb anterioritat i el reforç a esforç tallant o
punxonament. Ocasionalment, aquestes últimes es podran resoldre mitjançant perfilería
metàl.lica, en especial si els pilars sustentants queden resolts mitjançant perfils d'acer.
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l)

El Contractista serà responsable dels defectes que s'haguessin produït per encofrat deficient o
insuficient. Tanmateix, realitzarà el desapuntalat d'acord a criteris de seguretat suficients,
evitant en la mesura del possible sacsejades excesives i caiguda d'elements cap a plantes
inferiors. Respectarà el plaços de desencofrat i desapuntalament que al efecte es convinguin,
en funció del tipus d'encofrat i les qualitats dels formigons.

m) Caldrà disposar subjectadors d'armament recolzats en els casetons o revoltons, com a mínim
cada metre del desenvolupament de les armadures d'armament superior (negatius).
n) El formigonat es relitzarà durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu. Es
farà conjuntament amb el de les jàsseres, murs i/o elements sustentants dels mateixos. Si hi
hagués l'impossibilitat d'executar d'aquesta manera un determinat element o zona del projecte,
el Contractista ho notificarà a la Direcció Facultativa amb la suficient antelació perquè aquesta
pugui resoldre el detall convenientment.
o) Les toleràncies admeses en els elements que es detallen són:
1) ample de nervi: -0.5 cms. +1.0 cms.
2) cantell de forjat:
-0.5 cms. +2.0 cms.
3) gruix xapa de compressió:
-0.5 cms.
+1.0 cms.
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4) longituds barres d'armament:
1.4.7

armats a moment negatiu segons s'especifica en els plànols. Ocasionalment, i en els
termes que especifiquen els plànols de Projecte, completarà l'armament de nervis una
gelosia o uns estreps que resoldran el reforç dels nervis a l'esforç tallant.
2) En els forjats de nervis en doble “T” les capes de formigó superior i inferior tindran un gruix
mínim de 7.5cm i portaran un armat, detallat en plànols, format per una graella de barres
convenientment solapades disposades en direcció coincident amb les traces de la retícula
generadora del forjat
3) Els capitells també quedaran armats per unes graelles de barres superior i inferior
disposades en direcció coincident amb les traces de la retícula abans esmentada que
resoldran l'armament a moment flector en les proximitats dels pilars de recolzament. Si la
Direcció facultativa ho considera oportú la graella de barres de la capa inferior del forjat pot
fer les funcions d’armament inferior del capitell. Les barres es disposaràn entre l’armat dels
nervis que passen pel capitell quedant en el mateix nivell d’armat que aquests. Tambe es
disposaràn unes creuetes de punxonament convenientment detallades en els plànols, que
resoldran a la vegada el complement a moment flector del armament bàsic detallat amb
anterioritat i el reforç a esforç tallant o punxonament. Ocasionalment, aquestes últimes es
podran resoldre mitjançant perfilería metàl.lica, en especial si els pilars sustentants queden
resolts mitjançant perfils d'acer.
4) Els congrenys de vora quedaran igualment armats, d'acord amb els plànols de projecte,
segons un armament bàsic i un de reforç, que s'especifiquen en les plantes d'armat dels
forjats.

±10.0 cms.

Prescripcions específiques per l'execució i posta en obra dels forjats amb nervis de secció en
doble “T”. Forjats “Sandwich”.

Per la posta en obra dels forjats amb nervis de secció en doble “T” caldrà observar les
puntualitzacions següents, complementaries a les de caràcter més general, ja detallades amb
anterioritat.
a) El Contractista queda obligat a acceptar els plànols de replanteig dels forjats que figuren com a
documentació de projecte. En aquests plànols es contempla la disposició de casetons
d'alleugerament, l'ample dels nervis, la separació entre eixos dels mateixos, els cantells dels
casetons i de les xapes de compressió i totes les armadures que cal disposar. Tanmateix es
relacionen els diversos estats de càrrega considerats en l'anàlisis.
En el cas de que el Contractista proposes un altre replanteig i aquest fos acceptat per la
Direcció Facultativa, quedarà obligat igualment a lliurar a la Direcció Facultativa els plànols
d'execució precisos per la realització dels forjats, a on hi reflexarà les següents dades:
1) Característiques geométriques i d'armat de tots els nervis que constitueixen el forjat,
inclosos els nervis dobles, armament de capitells, creuetes de punxonament i demés
elements necessaris.
2) Detall del recolzament dels nervis en murs i/o encastaments en les jàsseres de suport,
d'acord amb les normes de bona construcció.
3) Secció transversal tipus del forjat, indicant gruixos de la xapa de compressió i armament
d'aquesta.
4) Resistència característica dels formigons utilitzats, dosificació aproximada, especificació de
la consistència, i característiques mecàniques de l'acer d'armar.
5) Estats de càrrega i coeficients de seguretat tinguts en compte per el càlcul del forjat.
b) Si existissin divergències entre les dimensions de Projecte i la realitat, aquestes es posaran
immediatament en coneixement de la Direcció Facultativa, qui adoptarà les mesures precises
respecte l'ajustament de la posició dels nervis, així com els canvis d'armament, si fos necessari.
c) El forjat quedarà constituït per una sèrie de nervis entrecreuats i uns elements o casetons
d'alleugerament de poliestiré extruït que conformaran una retícula ortogonal. A la vegada,
diverses parts es massissaran d'acord amb els plànols de projecte, configurant els capitells,
jàsseres planes embegudes, congrenys i altres elements significatius d'aquesta tipologia
estructural. L'armament serà divers, en funció del element particular que estigui reforçant,
segons la següent relació:

d) Caldrà tenir especial cura en tapar les cares obertes dels casetons d'alleugerament que es
coloquessin aïllats, per tal que realitzin de forma efectiva llur funció alleugerant.
e) El nervis dobles i congrenys de vora s'anclaran convenientment, no interrompent-los en les
zones de capitell o en les d'intersecció amb d'altres elements similars -altres congrenys i
jàsseres total o parcialment embegudes.
f)

No s'acceptaran desalineacions en el traçat dels nervis en cap dels dos sentits, a no ser que
aquesta desalineació hagués estat autoritzada per la Direcció Facultativa.

g) Per la realització de perforacions de baixants i/o elements d'aquesta índole es consultarà els
plànols que al respecte s'adjunten com a documentació gràfica del projecte.
h) Les armadures es disposaran en dues úniques capes, tant la inferior com la superior, que
correspondran a l'armament longitudinal i transversal.
i)

1) El nervis amb secció en doble “T” . Els nervis amb secció doble “T” tindran un mínim de 20
cm d’ample. Aniran armats, al menys en un sentit, mitjançant un armament corregut,
detallat en els plànols, que consisteix en dues barres superiors i dues barres inferiors
convenientment estrebades i solapades d’acord amb el Plec de Condicions per l'Execució i
la Posta en Obra del Formigó Armat. L’anclatge d’aquestes barres en les vores de forjat es
realitzarà amb patilla. Si nomes hi ha un sentit dels nervis estrebat, l’altre sentit quedarà
armat a positiu inferiorment, mitjançant un armament corregut detallat en els plànols,
realitzat a base de barres convenientment solapades. Aquest armament quedarà reforçat
en els punts estrictament necessaris que es designi en planta. Tanmateix, el nervis aniran
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Es vigilarà que els operaris no es recolzin mai damunt de l'armament de capitell. En aquestes
zones, i amb l'objecte de mantenir les armadures en llur posició, caldrà disposar diversos
separadors segons especifica el Plec de Condicions del Formigó.

j)

Seran per compte del Contractista les intervencions tendents a reconstruir o reposar casetons
que s'hagin pogut trencar total o parcialment en el procés de construcció.
k) Els casetons es colocaran entre els nervis i seran d’ una sola peça. No s’accepten casetons
conformats per varios mòduls., En el cas que calgui tallar una part del casetó per adaptar-se al
replanteig de la retícula, aquesta operació es realitzarà fora de la planta a formigonar i en un
espai adequat . El tall serà net, sense irregularitats i es pendrà especial cura en no escampar
les restes produïdes de porexpan per la planta o elements pendents de formigonar.
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l)

El Contractista serà responsable dels defectes que s'haguessin produït per encofrat deficient o
insuficient. Tanmateix, realitzarà el desapuntalat d'acord a criteris de seguretat suficients,
evitant en lo possible sacsejades excesives i caiguda d'elements cap a plantes inferiors.
Respectarà el plaços de desencofrat i desapuntalament que al efecte es convinguin, en funció
del tipus d'encofrat i les qualitats dels formigons.

a) El Contractista queda obligat a lliurar a la Direcció Facultativa els plànols d'execució precisos
per la realització dels forjats, a on hi reflexarà les següents dades:
1) Característiques geométriques i d'armat de totes les plaques constituents del forjat.
2) Indicació, si s'escau, de les condicions de continuïtat entre plaques.
3) Detall de l'armament superior (moments negatius) de les plaques, en tots aquells punts que
aquest armament sigui precís.
4) Resistència característica dels formigons utilitzats, dosificació aproximada, especificació de
la consistència, i característiques mecàniques de l'acer, tant d'armar com de pretesar.
5) Estats de càrrega i coeficients de seguretat tinguts en compte pel càlcul de l'element.
6) Detall del recolzament de les plaques en murs i/o encastaments en les jàsseres de suport,
d'acord amb les normes de bona construcció.
7) Secció transversal tipus del forjat, indicant gruixos de la xapa de compressió i armament
d'aquesta.
8) Especificació de les distàncies màximes entre sopandes, d'acord amb les prescripcions del
subministrador de les plaques.

m) En els nervis no estrebats caldrà disposar separadors d'armament, com a mínim cada metre del
desenvolupament de les armadures d'armament superior (negatius).
n) El formigonat es relitzarà durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu. Es
farà conjuntament amb el de les jàsseres, murs i/o elements sustentants dels mateixos. Si hi
hagués l'impossibilitat d'executar d'aquesta manera un determinat element o zona del projecte,
el Contractista ho notificarà a la Direcció Facultativa amb la suficient antelació perquè aquesta
pugui resoldre el detall convenientment.
o) En els forjats formats per nervis amb secció doble “T” l’ordre de disposició de l’armat serà el
següent:
1) Col·locació de la graella de barres inferior.
2) Armat de nervis de vora, jàsseres embegudes i nervis estrebats.
3) Armat dels nervis no estrebats.
4) Col·locació de la graella de barres superior (en fase de formigonat)

b) A manca d'un plànol de projecte relatiu al replanteig de les plaques alveolars, caldrà que el
Contractista en redacti un, en els termes detallats en l'anterior subapartat.
c) Si existissin divergències entre les dimensions de Projecte i la realitat, aquestes es posaran
immediatament en coneixement de la Direcció Facultativa, qui adoptarà les mesures precises
respecte l'ajustament de la posició dels elements de placa, així com els canvis d'armament, si
fos necessari.

p) L’ordre d’execució del formigonat serà el següent:
1) Formigonat de la capa inferior, tenint cura de no sobrepassar el gruix detallat en plànols.
2) Col.locació de casetons.
3) Col.locació de la graella de barres superior.
4) Formigonat de la resta dels nervis i capa superior.
Entre les dues fases de formigonat no passaran mes de dues hores. Si no es pot formigonar el
forjat unitàriament, es dissenyaran les juntes de formigonat seguint els criteris especificats a
l’apartat “n” i cada fase quedarà completament formigonada en tote les seves parts: capa
inferior, nervis i capa superior.
q) Les toleràncies admeses en els elements que es detallen són:
1) ample de nervi: -0.5 cms. +1.0 cms.
2) cantell de forjat: -0.5 cms. +2.0 cms.
3) gruix xapa de compressió: -0.5 cms. +1.0 cms.
4) longituds barres d'armament: ±10.0 cms.
1.4.8

e) Caldrà consultar els plànols o les condicions de posta en obra que fixi el fabricant de les
plaques, en referència a qualsevol tractament de massissat de les mateixes en les proximitats
del recolzament en els elements sustentants corresponents.
f)

Prescripcions específiques per l'execució i posta en obra de les lloses massisses.

Les prescripcions relatives a l'execució i posta en obra de les lloses massisses de formigó armat, es
detallen convenientment el Plec de Condicions per l'Execució i Posta en Obra del Formigó Armat,
adjunt al present.
1.4.9

d) El forjat quedarà constituït per una sèrie d'elements de placa del tipus especificat en els plànols i
un formigonat conjunt armat, mitjançant el qual es formarà la convenient xapa de compressió.
Els materials, característiques i armament bàsic de la xapa de compressió es detallen en els
plànols adjunts.

Prescripcions específiques per l'execució i posta en obra dels forjats de plaques alveolars.

Per la posta en obra dels forjats de plaques alveolars caldrà observar les puntualitzacions següents,
complementaries a les de caràcter més general, ja detallades amb anterioritat.
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Tanmateix, serà precís consultar els plànols i/o el Pla de Seguretat adjunt respecte a disposar
un sistema de recolzament provisional, sobre el que hi descansaran les puntes finals de les
plaques de cada tram en fase de construcció.

g) El formigonat dels forjats es farà conjuntament amb el de les jàsseres, murs i/o elements
sustentants dels mateixos. Si hi hagués l'impossibilitat d'executar d'aquesta manera un
determinat element o zona del projecte, el Contractista ho notificarà a la Direcció Facultativa
amb la suficient antelació perquè aquesta pugui resoldre el detall convenientment.
h) S'evitarà en la mesura del possible el formigonat per fases. Si no es podés portar a terme un
formigonat unitari, caldrà preveure la posició i forma de les juntes de formigonat, així com el
tractament que caldrà realitzar per garantir una perfecta continuïtat del formigó a través d'elles.
A manca de definició d'aquestes juntes, caldrà disposar-les a un cinquè (1/5) de la llum entre
suports, deixant el formigó a 45; posteriorment, al afegir la següent tongada de formigó, caldrà
netejar la superficie inclinada amb un raspall de pues d'acer i aplicar-hi una mà de resina epoxi,
segons les condicions que exigeixi el fabricant de la mateixa.
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i)

El formigonat es relitzarà durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu.

1.4.10

Prescripcions específiques per l'execució i posta en obra dels forjats de xapes metàl.liques
plegades no col·laborats.

Per la posta en obra dels forjats de xapes metàl·liques no col·laborats, caldrà observar les
puntualitzacions següents, complementaries a les de caràcter més general, ja detallades amb
anterioritat.

1.4.11

a) El Contractista queda obligat a lliurar a la Direcció Facultativa els plànols d'execució precisos
per la realització dels forjats, a on hi reflexarà les següents dades:
1) Característiques geométriques de les xapes que utilitzi, així com característiques físiques
més rellevants, en especial el tractament i acabat de les superficies.
2) Indicació, sí s'escau, de les condicions de continuïtat entre les xapes.
3) Detall de l'armament, tant a moment negatiu com a positiu dels forjats. Tantmateix,
s'especificarà l'armament de fisuració, congrenys i jàsseres, si fos el cas.
4) Estats de càrrega i coeficients de seguretat tinguts en compte pel càlcul de l'element.
5) Detall del recolzament de les xapes en murs i/o encastaments en les jàsseres de suport.
6) Detall dels elements auxiliars per l'execució dels forjats, especialment tapajuntes i elements
de solapament entre xapes.
7) Secció transversal tipus del forjat, indicant gruixos de la xapa de compressió.
8) Detall, si s'escau, de la col.locació dels conectadors de treball conjunt entre llosa de formigó
i perfilería suportant.
9) Especificació de les distàncies màximes entre sopandes, d'acord amb les prescripcions del
subministrador de les xapes.
b) A manca d'un plànol de projecte relatiu al replanteig de les xapes, caldrà que el Contractista en
redacti un, en els termes detallats en l'anterior subapartat.
c) Si existissin divergències entre les dimensions de Projecte i la realitat, aquestes es posaran
immediatament en coneixement de la Direcció Facultativa, qui adoptarà les mesures precises
respecte l'ajustament de la posició dels elements de xapa, així com els canvis d'armament, si
fos necessari.
d) El forjat quedarà constituït per les xapes plegades objecte del present, que serviran d'encofrat
perdut per la llosa de formigó que es detalla en els plànols. Aquesta llosa quedarà armada a
moments positius mitjançant un armament longitudinal a base de barres col.locades en els
sinus dels plegaments de la xapa, i un armament negatiu constituït per una malla o engraellat.
Ambdues armadures queden detallades en els documents de projecte adjunts.
e) Tanmateix, serà precís consultar els plànols i/o el Pla de Seguretat adjunt respecte a disposar
un sistema de recolzament provisional sobre el que hi descansaran els extrems de les xapes de
cada tram, en fase de construcció.
f)

g) S'evitarà en lo possible el formigonat per fases. Si no es podés portar a terme, caldrà preveure
la posició i forma de les juntes de formigonat, així com el tractament que caldrà realitzar per
garantir una perfecta continuïtat del formigó a través d'ella. A manca de definició d'aquestes
juntes, caldrà disposar-les a un cinquè (1/5) de la llum entre suports, deixant el formigó a 45;
posteriorment, al afegir la següent tongada de formigó, caldrà netejar la superficie inclinada
amb un raspall de pues d'acer i aplicar-hi una mà de resina epoxi, segons les condicions que
exigeixi el fabricant de la mateixa.

El formigonat dels forjats es farà conjuntament amb el de les jàsseres, murs i/o elements
sustentants dels mateixos. Si hi hagués l'impossibilitat d'executar d'aquesta manera un
determinat element o zona del projecte, el Contractista ho notificarà a la Direcció Facultativa
amb la suficient antelació perquè aquesta pugui resoldre el detall convenientment.

Prescripcions específiques per l'execució i posta en obra dels forjats de xapes metàl.liques
plegades col.laborants.

Per la posta en obra dels forjats de xapes metàl.liques col.laborants, caldrà observar les
puntualitzacions següents, complementaries a les de caràcter més general, ja detallades amb
anterioritat.
a) El Contractista queda obligat a lliurar a la Direcció Facultativa els plànols d'execució precisos
per la realització dels forjats, a on hi reflexarà les següents dades:
1) Característiques geométriques de les xapes que utilitzi, així com característiques físiques
més rellevants, en especial el tractament , acabat de les superficies i posició relativa.
2) Indicació, sí s'escau, de les condicions de continuïtat entre les xapes.
3) Detall de l'armament, tant a moment negatiu com a positiu dels forjats. Tantmateix,
s'especificarà l'armament de fisuració, congrenys i jàsseres, si fos el cas.
4) Estats de càrrega i coeficients de seguretat tinguts en compte pel càlcul de l'element.
5) Detall del recolzament de les xapes en murs i/o encastaments en les jàsseres de suport.
6) Detall dels elements auxiliars per l'execució dels forjats, especialment tapajuntes i elements
de solapament entre xapes.
7) Secció transversal tipus del forjat, indicant gruixos de la xapa de compressió.
8) Detall de la tipología i particularitats de col.locació dels conectadors de treball conjunt entre
llosa de formigó i perfilería suportant.
9) En el seu cas, especificació de les distàncies màximes entre sopandes, d'acord amb les
prescripcions del subministrador de les xapes.
b) Es vetllarà amb especial cura en garantir que les superficies de les xapes que tenen que rebre
al formigó restin exactament en les condicions que especifiqui el fabricant de les mateixes. A
falta de tals condicions, el Contractista quedarà obligat a consultar-les a la Direcció Facultativa
amb la suficient antelació.
La Direcció Facultativa es reserva el dret de comprovar mitjançant els assajos que estimi
oportuns, les condicions en les que es troben les xapes dispostes en obra, inclús les que ja
hagin sigut formigonades.
c) A manca d'un plànol de projecte relatiu al replanteig de les xapes, caldrà que el Contractista en
redacti un, en els termes detallats en el subapartat a).
d) Si existissin divergències entre les dimensions de Projecte i la realitat, aquestes es posaran
immediatament en coneixement de la Direcció Facultativa, qui adoptarà les mesures precises
respecte l'ajustament de la posició dels elements de xapa, així com els canvis d'armament, si
fos necessari.
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e) El forjat quedarà constituït per les xapes plegades objecte del present, que serviran, a més de
llur funció resistent, d'encofrat perdut per la llosa de formigó que es detalla en els plànols.
Aquesta llosa quedarà armada a moments positius mitjançant la mateixa xapa i els reforços que
s'especifiquen en els documents adjunts, i un armament negatiu constituït per una malla o
engraellat. Ambdues armadures queden detallades en els documents de projecte adjunts.
f)

Tanmateix, serà precís consultar els plànols i/o el Pla de Seguretat adjunt respecte a disposar
un sistema de recolzament provisional sobre el que hi descansaran els extrems de les xapes de
cada tram, en fase de construcció.

1.5

Control.

El Contractista està obligat a realitzar les proves, assajos i controls que la Direcció Facultativa
consideri oportuns, en els termes que es detallen a continuació.
1.5.1

Formigó abocat in situ.

g) El formigonat dels forjats es farà conjuntament amb el de les jàsseres, murs i/o elements
sustentants dels mateixos. Si hi hagués l'impossibilitat d'executar d'aquesta manera un
determinat element o zona del projecte, el Contractista ho notificarà a la Direcció Facultativa
amb la suficient antelació, perquè aquesta pugui resoldre el detall convenientment.

En aquest sentit, el control del material i llur posta en obra s'adequarà al que estableix al respecte
l'apartat 5è del Plec de Condicions per l'execució i la Posta en Obra del Formigó Armat, adjunt al
present.

h) S'evitarà en la mesura del possible el formigonat per fases. Si no es podés portar a terme un
formigonat unitari, caldrà preveure la posició i forma de les juntes de formigonat, així com el
tractament que caldrà realitzar per garantir una perfecta continuïtat del formigó a través d'ella. A
manca de definició d'aquestes juntes, caldrà disposar-les a un cinquè (1/5) de la llum entre
suports, deixant el formigó a 45; posteriorment, al afegir la següent tongada de formigó, caldrà
netejar la superficie inclinada amb un raspall de pues d'acer i aplicar.hi una mà de resina epoxi,
segons les condicions que exigeixi el fabricant de la mateixa.

1.5.2

1.4.12

Acer d'armar.

El control de l'acer d'armar es realitzarà segons els termes que estableix l'apartat 5è del Plec de
Condicions per l'Execució i Posta en Obra del Formigó Armat, adjunt al present.
1.5.3

Biguetes, plaques alleugerides i peces d'entrebigat.

El control de fabricació i recepció dels elements que es detallen en l'encapçalament del present
subapartat es supeditarà al que prescriu l'article 9.1 de la norma NBE EF-96, apartat primer i segon,
respectivament.

Desencofrat

a) Cap element de l’obra podrà ser desencofrat sense l’autorització de la DireccióFacultativa. El
desencofrat de costers verticals d’elements de petit cantell podrà fer-se als tres dies de
formigonada la peça, si durant aquest interval no s‘han produït temperatures baixes o 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 de set dies, amb
les mateixes salvetats anteriors.
b) La Direcció Facultativa podrà reduir els terminis anteriors quan ho consideri oportú. En obres
d’importància mitja i/o alta i que no es tingui l’experiència de casos similars o quan els perjudicis
que es puguin derivar d’una fissuració prematura fossin grans, s’han de fer assaijos d’informació
que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment del desencofrat.
No s’han de reblir les coqueres o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar
sense l’autorització de la Direcció Facultativa. Els filferros i ancoratges de l’encofrat que hagin
quedat fixats al formigó s’han de tallar a ras del parament. El desmuntatge dels motlles
recuperables s’ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis formigonats. El
desencofrat de l’elemnt s’ha de fer sense cops ni sotregades.

Especialment es vetllarà pel compliment de les següents puntualitzacions:
a) Es comprovarà que tots els forjats de l'obra en els que intervinguin elements manufacturats com
els que es detallen en l'encapçalament del present subapartat, tenen l’ "Autorització d’Ús" i
"Fitxa de Característiques" corresponents, degudament aprovades i posades al dia.
b) Restaran a compte del Contractista les proves de càrrega que es derivin d'un comportament
anormal dels forjats, com aparició de fisures o fletxes exagerades, inclús en el cas de que
l'assaig no quedés detallat en els plànols de projecte. Tanmateix, i segons la mateixa via de
càrrec, es podrà sol.licitar una prova de càrrega prèvia en taller o a peu d'obra d'un forjat
determinat.
c) Es comprovarà que les dimensions de les peces d'alleugerament i casetons ceràmics
coincideixin amb les del projecte, realitzant comprovacions freqüents al respecte.
d) No es procedirà a l'abocat del formigó fins que les armadures no hagin estat repassades per la
Direcció Facultativa, o per la persona que aquesta hagi delegat aquesta funció.

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 que s’ha
formigonat cada element.
En cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geométriques per haver patit
desperfectes, deformacions, guerxaments, etc. no s’ha de froçar per a que recuperin la seva
forma correcta.
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e) Abans de procedir a realitzar les partides d'acabat dels forjats -enguixat i/o pintat-, es detectaran
totes les armadures que hagin pogut quedar vistes en algun tram, inclús els filferros de lligam,
amb l'intenció de poder recobrir-les convenientment, a fi d'evitar l'aparició de taques d'òxid en
els forjats.
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1.5.4

Xapes plegades d'acer.

a) Les medicions es referiran als planells acceptats per les dues parts -Contractista i Direcció
Facultativa-, durant la fase de replanteig.

El control de recepció i posta en obra de les xapes plegades d'acer, tant col.laborants com no,
s'adequaran al que estableix al respecte la Norma Bàsica NBE EA-95, en el seu article 5è. Al
respecte, es vetllarà especialment en el compliment de les següents condicions:
a) Es comprovarà que les xapes porten les corresponents sigles identificatives de fàbrica i del tipus
d'acer que les constitueix.
b) Es comprovarà que les superficies de les xapes, previ al formigonat, satisfan les exigències del
fabricant de les mateixes.
c) Les xapes esmentades satisfaran les condicions de tolerància que estableix la Norma NBE EA95 Taula 2.3.7.B, en el seu article 2ºn.
1.6

b) Correran a càrrec del Contractista totes les despeses corresponents a l'adequació dels
elements manufacturats que presentin alguna anomalia geométrica o de qualsevol tipus, fruit
d'una mala execució, recepció o magatzematge.
c) L'amidament que es tindrà en compte i valorarà dels materials a que fa referència el present
Plec de Condicions serà el teòric, admetent-se un augment en pes del acer en concepte de
patilles d'ancoratge, solapaments de muntatge i elements auxiliars de ferrallatge que es
concreta en els amidaments adjunts.
d) Si no s'expecifica explícitament en el pressupost, l'apuntalament necessàri per la construcció
dels forjats resta inclós en el preu del forjat.

Seguretat.

Les condicions generals de seguretat per la posta en obra dels forjats les determina el Pla de
Seguretat i Salut, document que s'adjunta al projecte.

1.7.1

S'insisteix, però en els següents punts:

M3 de volum de formigó segons mides de projecte i amidat segons les especificacions de la D.T.
(Direcció Técnica), amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i
expressament per la D.F (Direcció Facultativa).

a) Tota persona que visiti, transiti o treballi en l'espai delimitat i catalogat com a afectat per l'obra,
portarà el corresponent casc i calçat de seguretat homologats.
b) S'evitarà la permanència o pas de persones per sota les càrregues suspeses, acotant
perfectament les àrees de treball.
c) Es suspendran els treballs d'execució dels elements exteriors de formigó quan estigui plovent,
nevant o existeixi vent amb una velocitat superior a els 50 Km/h, especialment en l'execució de
murs i pilars o dels elements que portin implícita l'existència de bastides per la seva execució.
En el cas de vents forts es retiraran els materials i les eines que podessin caure.
d) Cada dia es revisarà l'estat dels aparells d'elevació - grues, ascensors, etc.- i cada tres mesos
es realitzarà una revisió total dels mateixos.
e) Els operaris encarregats del muntatge o manipulació de les armadures niran provistos de guants
i calçat de seguretat, cinturó de seguretat i portaeines. Les armadures es penjaran per realitzar
llur transport per mitjà de bragues ben entrelligades i provistes de pestells de seguretat.
f) Els operaris que manipulin el formigó portaran guants i botes que protegissin la seva pell del
contacte amb el mateix.
g) Per l'instalació d'energia elèctrica per proveir als elements auxiliars, com formigoneres,
vibradors, ets., es disposarà a l'arribada dels conductors d'acomesa un interruptor diferencial,
segons el "Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión" i per la seva posta a terra es
consultarà la NTE IEP "Instalaciones de Electricidad. Puesta a tierra".
h) Quan la posta en obra del formigó es realitzi per un sistema de bombeig, els tubs de conducció
estaran convenientment ancorats i es posarà especial cura en netejar la canonada després del
formigonat, doncs la pressió de sortida dels àrids pot ésser causa d'accident.
i) Quan s'utilitzin vibradors elèctrics, aquests seran de doble aillament.
1.7

Criteris d'amidament.

Tractament de cura amb producte filmògen:
M2 de superficie real amidada segons les especificacions de la Direcció tècnica.
Deducció de la superficie corresponent a forats:
Forats <=1.- m2: NO es dedueixen
Forats entre 1. i 2 m2: es dedueix el 50%
Forats > a 2.- m2 es dedueix el 100%
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents:
 Portada d’eines i mitjans auxiliars al lloc de treball
 Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris previstos a l’Estudi o Pla de
Seguretat i salut corresponent.
 Col.locació de bastides, travaments i/o apuntalaments necessaris.
 Preparació del suport i límit del formigonament.
 Humectació del suport o encofrat, col.locació del formigó amb cubilot, bomba de formigonar
o mitjans manuals, vigilancia de l’encofrat durant el formigonament, vibrat del formigó,
formacio de junts de construcció, dilatació i de formigonament, anivellació de l’acabat.
 Acabat remolinat de la superficie amb mitjans manuals i/o mecanics.
 Formació de pendents segons indicacions en planols de projecte.
 Curat i protecció del formigó.
 Retirada d’eines i mitjans auxiliars de la zona de treball.
 Neteja de la zona de treball
1.7.2

Els criteris d'amidament tinguts en compte per la quantificació i pressupost dels elements que
conformen els forjats, s’adeqüen a les següents condicions:

Formigons. Unitat i criteris d’amidament

Armadures. Unitat i criteris d’amidament

KG de pes de les barres col.locades segons mides de projecte, en funció del pes teoric de les
mateixes, amidat segons les especificacions de la D.T. (Direcció Técnica), amb aquelles
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modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la D.F. (Direcció
Facultativa).

NBE EF-96, Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón
armado o pretensado

El pes unitari per al seu calcul ha de ser el teòric, per a poder utilitzar un altre valor diferent del
teòric, cal l’accepatació expressa de la D.F

NBE MB-111-1.980,
NTE-EHV,
NTE-EHR,

Malla electrosoldada: m2 de superficie amidada segons les especificacions de la Direcció
Tècnica. Aquest criteri inclou les perdues i increment de material corresponents a retalls,
cavalcaments i empalmaments.
La repercusió de minves , encavalcaments, diferencies pes teoric-pes real, patilles, etc. es
contempla en el preu unitari, mitjançant un increment del rendiment ( 1,05 kg de barra d’acer per
kg. de barra ferrallada.

1.8

Estructuras hormigón. Forjados unidireccionales
Estructuras hormigón. Forjados reticulares

Pliego de Condiciones generales de la Edificación. Facultativas y económicas. Consejo Superior de
los Colegios de Arquitectos de España. Madrid 1.989.
.
1.9

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions seguents:
 Portada d’eines i mitjans auxiliars al lloc de treball
 Disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris previstos a l’Estudi o Plan de
Seguretat i salut corresponent.
 Col.locació de bastides, travaments i/o apuntalaments necessaris.
 Neteja del fons de l’encofrat
 Col.locació dels separadors.
 Tallat i doblegat de les armadures
 Neteja dels empalmaments i armadures a col.locar.
 Muntatge a l’obra de les armadures i el seu lligament.
 Emplaçament de les armadures muntades i el seu lligament.
 Col.locació de les armadures de muntatge i separadors.
 Deixar els empalmaments amb les llargades definides en el projecte.
 Col.locació de tubs metal.lics d’intal.lacions i soldadures de les armadures
 Formació de junts i col.locacio dels materials necessaris.
 Col.locació de mecanismes i barres en paraments horitzontals i verticals per l’empalmament
amb altres elements estructurals.
 Les armadures ancorades a elements de formigo existents inclou també: perforació del
formigó, neteja del forat, injecció del adhesiu al forat i inmobilització de l’armadura durant el
proces d’assecat de l’adhesiu.
 Col.locacio de maneguets en empalmament de barres segons indicacions en planols de
projecte.
 Retirada d’eines i mitjans auxiliars del lloc de treball.
 Neteja de la zona de treball.

Placas y paneles de chapa conformada de acero para edificación.

Normativa complementària

EUROCÓDIGO 1, “Bases de proyecto y acciones en estructuras”.
EUROCÓDIGO 1, “Bases de proyecto y acciones en estructuras”

Parte 2-1: Acciones en estructuras densidades, pesos propios y cargas exteriores

EUROCÓDIGO 1, “Bases de proyecto y acciones en estructuras”.
Parte 1: Bases de proyecto

EUROCÓDIGO 2, “Proyecto de estructuras de hormigón”.
EUROCÓDIGO 2, “Proyecto de estructuras de hormigón”.

Parte 1-4: Reglas generales hormigón de árido ligero de textura cerrada.

EUROCÓDIGO 2, “Proyecto de estructuras de hormigón”.
Parte 1-3: Reglas Generales

Elementos y estructuras prefabricados de hormigón
EUROCÓGIGO 2, “Proyecto de estructuras de hormigón”.
Parte I–I: Reglas generales y reglas para edificación

EUROCÓGIGO 2, “Proyecto de estructuras de hormigón”.

Parte 1-5: Reglas generales estructuras con tendones de pretensado exteriores o no adherentes.

EUROCÓDIGO 3, “Proyecto de estructuras de acero”.
Parte I-I: Reglas generales

Reglas generales y reglas para edificación
(suplementos de la UNE-ENV 1993-1-1)

Normativa.

EUROCÓDIGO 3, “Proyecto de estructuras de acero”.

DB-SE, “Documento Básico SE Seguridad estructural”
DB-SE-AE, “Documento Básico SE Seguridad estructural Acciones en la edificación”
DB-SE-A, “Documento Básico SE Seguridad estructural Acero”
EHE, “Instrucción de hormigón estructural”.
N.C.S.R.-02, “Norma de construcción sismorresistente: Parte general y edificación”.

Parte 1-1: Reglas generales y reglas para edificación.

EUROCÓDIGO 4, “Proyecto de estructuras mixtas de hormigón y acero”.
Parte 1-2: Reglas generales proyecto de estructuras sometidas al fuego.

EUROCÓDIGO 4, “Proyecto de estructuras mixtas de hormigón y acero”.

EHE-2008, Instrucción del hormigón estructural

Parte 1-1: Reglas generales y reglas para edificación.

29

30

EUROCÓDIGO 8, “Disposiciones para el proyecto de estructuras sismorresistentes”.
Parte 5: Cimentaciones, estructuras de contención de tierras y aspectos geotécnicos.

EUROCÓDIGO 8, “Disposiciones para el proyecto de estructuras sismorresistentes”.
Parte 1-1: Reglas generales acciones sísmicas y requisitos generales de las estructuras.

EUROCÓDIGO 8, “Disposiciones para el proyecto de estructuras sismorresistentes”.
Parte 1-2: Reglas generales

Reglas generales para edificios
NTE-ECG, “Cargas gravitatorias”
NTE-ECR, “Cargas por retracción”
NTE-ECS, “Cargas sísmicas”
NTE-ECT, “Cargas térmicas”
NTE-ECV, “Cargas de Viento”
NTE-EAF, “Forjados”
NTE-EAV, “Vigas”
NTE-EHU, “Forjados unidireccionales”
NTE-EHV, “Vigas”
NTE-EHS, “Soportes”
NTE-EHR, “Forjados reticulares”
NTE-EFL, “Fábrica de ladrillo”
NTE-EFB, “Fábrica de bloques”
NTE-WXV, “Vigas”
NTE-EXS, “Soportes”
NTE-CEG, “Estudios geotécnicos”
NTE-CPI, “Pilotes in situ”
Recomendaciones para el proyecto, construcción y control de anclajes al terreno. H.P.8-96.
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo
Manual para el cálculo de Tablestacas. Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo
1.10

Plec de Condicions Complementàries.

Pliego de Condiciones para el Movimiento de Tierras.
Pliego de Condiciones para la Ejecución de la cimentación.
Pliego de Condiciones para la Ejecución y Puesta en Obra del Hormigón Armado.
Pliego de Condiciones para la Ejecución y Puesta en Obra del Acero Laminado.
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1.1

Objectius

1.2.2

Plànols de taller

Documentar la recepció de materials i els treballs relatius a l'execució i posta en obra dels elements
constituïts per acer laminat, d'acord amb la Memòria Tècnica i amb els plànols de projecte.

A partir de lo especificat en els plànols de projecte, el Contractista realitzarà els pertinents plànols de
taller que defineixin completament tots els elements de l'estructura metàl·lica, segons els criteris
següents:

1.2

Condicions de partida

1.2.1

Documentació prèvia

a) Les bases de referència d'aquests plànols seran les mides de replanteig, comprovades prèviament
a obra.

Abans de procedir a realitzar les tasques relatives a l'execució dels elements d'acer laminat, caldrà que
el Contractista redacti un document a on hi adjunti els següents conceptes:
a) Certificat de haver examinat el lloc a on s'hi executaran els treballs, incidint amb els temes de

localització d'estructures existents, registres i línies de serveis públics, tant en funcionament com
no.
b) Certificat de haver realitzat un estudi respecte a l'accessibilitat del solar, tan a nivell local -entrades i

sortides dels vehicles de subministrament de material- com global, estudiant, en aquest últim cas,
sobre el plànol d'emplaçament per defecte o sobre el document que estimi oportú la Direcció
Facultativa, els possibles recorreguts dels vehicles nomenats abans.

c) La nomenclatura a utilitzar per a representar els elements d’unió serà la que defineix la Normativa
DB-SE-A, “Documento Básico SE Seguridad estructrual Acero”, d’acord amb els següents casos:
x soldadura
x reblons
x cargols ordinaris i calibrats
x cargols d’alta ressistència

c) Certificat de comprovació dels nivells resultants de l'execució dels moviments de terres que

haguessin estat precisos, detectant possibles anomalies respecte al projecte o respecte a les
indicacions que la Direcció Facultativa hagués fet en el seu moment.

d) Document que acrediti que el Contractista ha procedit a una anàlisi exhaustiva de tots els

documents de projecte -Plànols, Memòria Tècnica i Plecs de Condicions-, adjuntant-hi un recull de
tots aquells dubtes, contradiccions i objeccions que consideri oportunes, amb l'objecte de que es
garanteixi una posta en obra de tots els elements de forma fidedigne.

d) Tot plànol de taller portarà indicats els perfils, la classe dels acers, els pesos i les marques de
cadascun dels elements de l'estructura representats en ell.
e) El Contractista entregarà a la Direcció Facultativa abans del començament de l'execució a taller i
amb la suficient antelació, dos jocs de copies dels plànols de taller, dels que, després d'ésser
revisats per aquella, se li retornarà un de signat, amb indicació de les correccions que s'estimin
oportunes. En cas de que n'existeixi alguna, el Contractista deurà refer els plànols i sotmetre.ls a
llur aprovació definitiva, segons el mateix procediment.

e) Relació dels processos constructius, equipaments, sistemes i períodes d'apuntalament,

procediments de muntatge, etc., que té previst fer servir durant l'obra i dels que disposa fora d'ella
en tot moment, per tal de poder pactar un canvi de tecnologia, si fos necessari, durant el
desenvolupament de la mateixa.
f)

b) Hi figuraran de forma complerta els conceptes que es relacionen a continuació:
1) Dimensions necessàries per a definir inequívocament tots els elements de l'estructura.
2) Les contrafletxes de bigues, quan estiguin previstes.
3) La disposició de les unions, incloses les provisionals d'armat, distingint uines unions son de
força i quines de lligam.
4) El diàmetre dels forats de reblons i cargols, amb indicació de la forma de mecanitzat.
5) La classe, nombre i diàmetre dels reblons i cargols.
6) La forma i dimensions de les unions soldades, la preparació de les vores, el procediment,
mètode i posicions de soldatge, els materials d'aportament a utilitzar i l'ordre d'execució.
7) Les indicacions sobre el mecanitzat o tractaments dels elements que les precisin.

Certificat acreditatiu de la idoneïtat dels materials que farà servir, a on hi inclourà una relació dels
procediments que té previstos per garantir per aquesta idoneïtat: empreses adjudicatàries del
control de qualitat dels materials, condicions per el seu magatzematge, etc. Aquest certificat anirà
completat posteriorment amb un altre relatiu a la descripció particularitzada dels diferents materials,
contingut del qual es detalla a l'apartat de condicions generals dels materials, i amb els certificats
d'idoneïtat dels soldadors que participin a l'obra.

f) Si durant l'execució de l'obra s'introdueixen modificacions de la mateixa, caldrà procedir a la
rectificació dels plànols de taller que correspongui, de manera que acabin reflectint exactament les
solucions finalment adoptades. En cas de que calgui modificar detalls, es requerirà l'autorització
expressa de la Direcció Facultativa, havent de quedar constància en els plànols de taller de les
variacions introduïdes.
g) Es realitzaran plantilles a escala natural de tots els elements que ho requereixin, especialment de
nusos i carteles d'unió. Per això, es farà ús de personal especialitzat, atenent-se a les toleràncies
que estableix la Normativa DB-SE-A, treballant sobre material suficientment indeformable i
indeteriorable per llur manipulació.

g) Documents que facin paleses les característiques mes rellevants dels elements de transport per

l'interior de l'obra i plànol explicatiu del lloc d'assentament de les grues, dels tallers de mecanitzat
i/o manipulat del material.
h) Certificat acreditatiu de d’idoneïtat dels tallers aliens a l'obra que subministrin el material. Aquests

tallers seran capaços de realitzar els assajos de control que es requereixin i portar al dia un registre
de dades i resultats de les proves, que es podrà sol·licitar en qualsevol moment.

h) Per cada plantilla, que s'ajustarà a les cotes establertes en els plànols de taller, s'indicarà el nombre
d'identificació de l'element a que correspongui, així com els plànols en que es defineixi aquest
element.





















5) Resiliència.
6) Procediment de fabricació emprat.
7) Soldabilitat.

i) No serà preceptiva la utilització de plantilles a escala natural quan el tall s'efectuï amb maquinaria
d'oxitallada automàtica, que treballi a partir de plantilles reduïdes.
1.2.3

b) La Direcció Facultativa podrà en tot moment requerir els assajos que estimi oportuns, per tal de
constatar tots els punts detallats i els que considerés d'interès per la realització de la posta en obra
del acer laminat.

Programa de muntatge

El Contractista, basant-se en les indicacions del Projecte i sempre que no figuri com a Documentació
del mateix, redactarà un programa de muntatge, que deurà ésser aprovat per la Direcció Facultativa
prèviament a el començament dels treballs de l'obra, detallant com a mínim els extrems següents:

c) El magatzematge dels productes tipus perfil -seccions obertes i tancades, plans amples i xapes- i
tipus barra-calibrada, d'alta resistència etc.- es farà protegint-los dels agents atmosfèrics directes,
especialment de les pluges i nevades, així com del terreny. Si l'ambient a on es fa el magatzematge
fos agressiu per els materials, caldrà, a mes, salvaguardar-los d'aquest ambient amb les
proteccions adients.

a) Descripció de l'execució en fases, ordres i temps de muntatge dels elements de cada fase.
b) Descripció de l'equip que farà servir per el muntatge de cada fase.

d) El magatzematge del material tipus rebló o cargol i mecanismes especials es farà perfectament
embalat, amb els recipients que el fabricant hagi utilitzat a l'efecte. El mecanismes i elements
realitzats expressament per l'obra, aniran, a més, protegits amb grassa.

c) Detall dels estintolaments, cintres o altres elements de subjecció provisional.
d) Personal precís per a la realització de cada fase, amb especificació de llur qualificació provisional.

e) Si la Contracta proposés un canvi de material, aquest es proposarà per a tota l'obra, no admetentse en cap cas que aquest canvi afecti a l'obra de forma local, o que es plantegi a nivell d'una partida
o capítol concrets.

e) Elements de seguretat i protecció del personal.
f) Comprovació dels anivellaments, alineacions i aplomaments.

f) En el cas que el fabricant aporti un material diferent al previst en projecte, aquest l'acreditarà
mitjançant certificat expedit per a un laboratori homologat, explicitant, com a mínim, totes aquelles
característiques mecàniques i químiques que reflexa la Normativa DB- SE-A.

Si, per adequar el procés constructiu a l'obra, fos necessari modificar les característiques resistents de
determinats elements, ho detallarà en el programa de muntatge, proposant les solucions constructives
que li semblessin oportunes per a materialitzar aquest reforçament.
1.3

1.3.2

Materials

1.3.1

Les condicions específiques que deuran complir els acers laminats, queden reflectides a continuació:

Requeriments generals

a) El tipus i qualitat de l'acer a emprar en cada cas quedarà definit en els plànols i documents de
projecte. En cas de que no hi figurés o podés existir una indefinició d'aquest en un element en
concret, caldrà utilitzar els següents tipus i qualitats de material:
 Perfils laminats: S 275 JR
 Perfils buits: S 275 JR

Aquest Plec de Condicions fa referència a els materials que s'esmenten a continuació:
1) Acers laminats: S 275 JR i S 355 JR.
2) Acers en cargols: Segons taula 4.3 de la Normativa DB-SE-A.
3) Acers en barres: B-500-S, acers especials de límit elàstic igual o inferior a 600 Mpa.
Els requeriments que es detallen a continuació, relatius a la recepció dels materials, son preceptius de
complir a l'obra, per tal de portar a terme l'execució dels elements d'acer laminat, i serviran de base per
a emetre qualsevol esmena al projecte.
a) El Contractista, a requeriment de la Direcció Facultativa, quedarà obligat a emetre un document a
on hi figurin les propietats i les característiques més rellevants de tots els materials que s'utilitzaran
en obra. Aquest document, si la Direcció Facultativa ho estima oportú, anirà certificat per l'empresa
adjudicatària del control de qualitat. Les esmentades propietats i característiques seran, com a
mínim, les següents:
1)
2)
3)
4)

b) El fabricant garantirà les característiques mecàniques i composició química dels acers dels
productes laminats que subministri, d'acord amb l'establert per la Norma DB-SE-A., per a perfils
laminats de secció transversal oberta, i la Norma DB-SE-A per els de secció transversal tancada,
sempre i quant els assajos s’hagin realitzat segons el regulat en la Norma abans esmentada. Així
mateix, garantirà que les mesures i pesos dels productes subministrats satisfacin les toleràncies
que es detallen en la Norma DB-SE-A, en el que respecta a la perfileria de secció transversal
oberta- perfils en H, I, L o T.
c) Els perfils servits a obra portaran les sigles del fabricant, marcades a intervals i en relleu.
d) De la mateixa manera, la perfileria portarà marcada a intervals la classe d'acer. Aquesta marca
deurà ésser realitzada en el procés de laminat, per encunyat o mitjançant pintura indeleble.

Resistència a la tracció.
Límit de fluència.
Allargament de trencament.
Doblegat.




Acer per a perfils laminats

















e) La identificació de l'acer subministrat a obra estarà constituïda per un albarà, a on hi figuraran les
següents dades:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
1.3.3

concret, caldrà utilitzar els següents tipus i qualitats de material especificats en la taula 4.3 de la
Norma DB-SE-A.

Nom i direcció de l'Empresa subministradora.
Data del subministrament.
Identificació del vehicle que el transporta.
Quantitat que es subministra.
Denominació i designació de l'acer.
Restriccions en llur utilització, en el seu cas.
Nom i direcció del comprador, així com el destinament.
Referència de la comanda.

b) El tipus de material que s'especifiqui per els cargols, tant explícitament en els plànols com
implícitament en aquest Plec de Condicions, serà extensible al material utilitzat per els elements
complementaris, es a dir, femelles i volanderes (volanderes).
c) El fabricant garantirà les característiques mecàniques i composició química dels productes que
subministri, d'acord amb l'establert per la Norma DB-SE-A, per cargols ordinaris i calibrats i per la
Norma DB-SE-A per a cargols d’alta resistència. Així mateix, garantirà que les mesures i pesos dels
productes subministrats satisfacin les toleràncies que es detallen en la Norma DB-SE-A, per cargols
ordinaris i calibrats, i en la Norma DB-SE-A per a cargols d’alta resistència.

Acer per a xapes i plans amples

d) Els cargols servits a obra portaran les sigles del fabricant en relleu. De la mateixa manera, portarà
el tipus i classe d'acer.

Les condicions específiques que deuran complir els acers per aquest tipus d'elements, queden
reflectides a continuació:

e) La identificació de l'acer subministrat a obra estarà constituïda per un albarà, a on hi figuraran les
següents dades:

a) El tipus i qualitat de l'acer a emprar en cada cas quedarà definit en els plànols i documents de
projecte. En el cas de que no hi figurés o pogués existir una indefinició d'aquest en un element en
concret, caldrà utilitzar els tipus i qualitats de material especificats en la taula 4.1 de la Norma DBSE-A

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

b) El fabricant garantirà les característiques mecàniques i composició química dels productes laminats
que subministri, d'acord amb l'establert per la norma DB-SE-A, sempre i quant els assajos s’hagin
realitzat segons lo establert en la Norma abans esmentada. Així mateix, garantirà que les mesures i
els pesos dels productes subministrats satisfacin les toleràncies que es detallen en aquesta norna
c) Els elements servits a obra portaran les sigles del fabricant, marcades a intervals segons el
procediment que aquest últim consideri.
d) La identificació de l'acer subministrat a obra estarà constituïda per un albarà, a on hi figuraran les
següents dades:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
1.3.4

1.3.5

Acer en barres

Nom i direcció de l'empresa subministradora.
Data del subministrament.
Identificació del vehicle que el transporta.
Quantitat que es subministra.
Denominació i designació de l'acer.
Restriccions en llur utilització, en el seu cas.
Nom i direcció del comprador, així com el destinament.
Referència de la comanda.

Les condicions específiques que deuran complir els acers utilitzats per les barres queden reflectides a
continuació:

Acer en cargols

b) El fabricant garantirà les característiques mecàniques i composició química dels productes que
subministri, d'acord amb l'establert per la norma NBE- EA-1995-95, taules 2.1.2 i 2.1.3, per els
rodons d'acer llis, i la EHE-2008, taula 3.1.2 per a els acers corrugats. Tanmateix, garantirà que les
mides i pesos dels productes subministrats satisfacin les toleràncies que es detallen en la taula
2.1.6.3 de la Norma NBE- EA-1995-95.

a) El tipus i qualitat de l'acer a emprar en cada cas, quedarà definit en els plànols i documents de
projecte. En el cas de que no hi figurés o podés existir una indefinició d'aquest en un element en
concret, caldrà utilitzar els següents tipus i qualitats de material:
 acers llisos sense cap especificació: S 275 JR.
 acers llisos d'alta resistència: L.E.> 500 Mpa
 acers corrugats: B- 500-S.

Les condicions específiques que deuran complir els acers utilitzats per els cargols, queden reflectides a
continuació:
a) El tipus i qualitat de l'acer a emprar en cada cas quedarà definit en els plànols i documents de
projecte. En el cas de que no hi figurés o podés existir una indefinició d'aquest en un element en




Nom i direcció de l'empresa subministradora.
Data del subministrament.
Identificació del vehicle que el transporta.
Quantitat que es subministra.
Denominació i designació de l'acer.
Restriccions en llur utilització, en el seu cas.
Nom i direcció del comprador, així com el destinament.
Referència de la comanda.

















c) La identificació de l'acer subministrat a obra estarà constituïda per un albarà, a on hi figuraran les
següents dades:

e) La identificació dels elèctrodes subministrats a obra estarà constituïda per un albarà, a on hi
figuraran les següents dades:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
1.3.6

Nom i direcció de l'empresa subministradora.
Data del subministrament.
Identificació del vehicle que el transporta.
Quantitat que es subministra.
Denominació i designació de l'acer.
Restriccions en llur utilització, en el seu cas.
Nom i direcció del comprador, així com el destinament.
Referència de la comanda

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Material d'aportament en soldadures

1.3.7

Nom i direcció de l'empresa subministradora.
Data del subministrament.
Identificació del vehicle que el transporta.
Quantitat que es subministra.
Denominació i designació de l'acer.
Restriccions en llur utilització, en el seu cas.
Nom i direcció del comprador, així com el destinament.
Referència de la comanda
Pintures i proteccions

Les condicions específiques que deuran complir els materials d'aportament en les unions soldades
queden reflectides a continuació:

Les condicions específiques que deuran complir els materials de protecció queden reflectides a
continuació:

a) El tipus i qualitat del material a emprar en cada cas quedarà definit en els plànols i documents de
projecte. En el cas de que no hi figurés o podés existir una indefinició d'aquest en un element en
concret, caldrà utilitzar-ne de qualitat estructural, apropiada a les condicions de la unió i del
soldatge i de les característiques mínimes següents:
1) Resistència a la tracció:
 42 Kg/mm2, per a acers del tipus S 275 JR
 52 Kg/mm2, per a acers del tipus S 355 JR

a) La pintura es recepcionarà i emmagatzemarà en recipients tancats i precintats, amb l'etiqueta del
seu fabricant.
b) Si en projecte no s'especifica el contrari, la pintura en els elements estructurals embolicats per
altres materials o exposats a l'aire en interiors, assegurarà una protecció no menor que la
proporcionada per dues capes de pintura tradicional, que contingui un 30% d'oli de llinassa cuit, i en
els elements exposats a la intempèrie, no menor que la proporcionada per tres capes de la mateixa
pintura.

2) Allargament a trencament:
 22% per a qualsevol tipus d'acer.

c) Abans del pintat es presentaran mostres de pintura per a realitzar les anàlisis i assajos prescrits en
el projecte, i es pintaran mostres per jutjar el color i l'acabat.

3) Resiliència: S'adequarà a la qualitat del acer i a el tipus d'estructura, no podent, en cap cas,
ésser inferior a 5.0 Kpm/cm2.

d) Els tipus de proteccions de l'acer, classes i característiques de les pintures a utilitzar, nombre de
capes, colors, acabats, etc., poden consultar-se en el Plec de Condicions específic de les pintures.

b) Tret del cas en que ho fixi la Direcció Facultativa, s'admetran, segons els casos i posicions de
soldatge, les següents qualitats d'elèctrode:
1) estructural intermèdia
2) estructural àcida
3) estructural bàsica
4) estructural orgànica
5) estructural de rútil
6) estructural de titani.

1.3.8

Els requeriments específics per a la recepció de les cintres i els elements d'apuntalament son els que
es detallen:
a) Els elements que s'utilitzin d'apuntalament o de cintra seran d'acer. Preferentment seran
estructures provisionals realitzades amb el mateix material que s'executi la resta de l'obra d'acer o,
en cas contrari, podran utilitzar-se elements manufacturats, dels quals la Direcció Facultativa
emetrà verbalment o per escrit un informe de la possibilitat de llur utilització.

Tanmateix, s'admet l'ús d'elèctrodes normals o de gran penetració.
c) L'ús d'elèctrodes s'atendrà a lo especificat per el fabricant. Els elèctrodes de revestiment higròfil,
especialment els elèctrodes bàsics, s'empraran perfectament secs. Amb aquest objectiu,
s'introduiran i conservaran en un dessecador, fins el moment de llur utilització.

b) Seran capaços de resistir les accions pròpies del procés de muntatge i/o formigonat, quan
correspongui -en aquest últim cas seran vigents les condicions de les cintres, encofrats i motlles,
detallades en l'apartat 3.10 del Plec de Condicions de la Posta en Obra del Formigó Armat-, sense
presentar deformacions ni assentaments apreciables, inferiors, en qualsevol cas, a 1/1000 de la
longitud del element que s'estigui realitzant, tret d'indicació contraria de la Direcció Facultativa.

d) El fabricant garantirà les característiques mecàniques i composició química dels productes que
subministri, d'acord amb lo establert per la norma UNE 14.023.





Cintres i apuntalaments

















c) Les estructures que constitueixen les cintres i els apuntalaments seran autoestables. A tal fi, podran
disposar-se acompanyades de ternals o cables que assegurin llur estabilitat.
1.4.2

Replanteig

d) Podran utilitzar-se perfils que siguin fruit del reciclatge d'altres partides de l'obra. El Contractista
caldrà que sol·liciti per escrit a la Direcció Facultativa la utilització de perfils reciclats, provinents
d'una altre obra.

L'inici de les tasques de l'execució dels elements de l'estructura metàl·lica tindran com a punt de partida
les relatives a llur replanteig. Per aquest concepte es vetllarà que es satisfacin els següents punts:

1.4

a) La senyalització del replanteig es realitzarà amb mitjans perdurables, replantejant de nou quan, per
alguna raó, s'hagin perdut les referències ja replantejades anteriorment. Serà aconsellable situar
els eixos dels elements estructurals a executar, marcant-los amb pintura, guix de color o blauet
sobre els fonaments o punts d'arrencada d'aquells.

Execució.

1.4.1

Condicions generals.

El Contractista es farà responsable directe dels procediments utilitzats per la realització dels treballs
d'execució dels elements de l'estructura metàl·lica. A tal fi, caldrà que observi les següents
puntualitzacions:
a) Restarà a càrrec del Contractista la conservació en perfectes condicions de les conduccions

públiques d'aigua, gas, electricitat, telèfon, clavegueram, etc., així com el manteniment en perfecte
estat de les construccions o elements de jardineria que pertanyin a les finques contigües a l'obra.
b) Tanmateix, anirà a càrrec del Contractista la reparació de totes les avaries o desperfectes que

s'haguessin produït per efecte de l'execució de l'estructura metàl·lica.

b) El Contractista no tindrà dret a cap tipus d'abonament com a conseqüència d'errors de replanteig
que l'hi podessin ésser imputables. Si existís divergència entre dos planells o documents de
projecte, el Contractista està obligat a comunicar aquesta a la Direcció Facultativa perquè es
manifesti donant prioritat a un o altre document. De no fer-ho així, no podrà argumentar error en el
projecte, en el supòsit d'haver optat per la solució incorrecta.
c) Les dimensions de qualsevol element emparat per aquest Plec de Condicions no es modificaran
per sobre les toleràncies que l'hi corresponguin, especificades per cada element mes endavant,
sense coneixement de la Direcció Facultativa. Tan mateix, no es podrà variar llur posició absoluta
ni relativa, si no es amb el vist i plau de l'Arquitecte Director.

c) Sempre que es detecti la presència de qualsevol conducció, encara que aparenti d'estar fora de

servei, es donarà avís a la Direcció Facultativa, a fi que aquesta decideixi la solució mes
convenient.

1.4.3

Posta en obra. Prescripcions generals

d) Deuran efectuar-se els estrebaments, tot i en el cas de no haver estat expressament instruïdes a tal

El Contractista deurà vetllar per el compliment de les següents condicions de caràcter general, referents
a la posta en obra de l'estructura metàl·lica. Tan mateix, vetllarà perquè es materialitzin les de caràcter
mes específic, que es tindrà ocasió de detallar mes endavant en altres subapartats.

e) El Contractista estarà obligat a disposar tots els mitjans que la Direcció Facultativa estimi oportuns

Les referides condicions es sintetitzen en els següents termes:

efecte per la Direcció Facultativa.

per realitzar l'obra. S'inclou en aquest concepte els sistemes d'extracció i eliminació de les aigües
que podessin aparèixer, tan degudes a moviments del nivell freàtic com per l'acumulació de l'aigua
de pluja, així com d’instal·lació dels punts de llum i connexió a les xarxes elèctrica general i de
clavegueram, segons correspongui.
f)

En cap cas el Contractista estarà facultat per a variar per el seu compte les dimensions, posició,
nombre de elements, característiques de les unions, geometria, procediment constructiu o tipus de
qualsevol dels elements que constitueixin l'estructura metàl·lica, sense el vist i plau de la Direcció
Facultativa. Podrà, no obstant, expressar la conveniència d'efectuar aquells canvis que estimi
oportuns, de forma que l'Arquitecte Director, si ho troba adequat, pugui aplicar-los en l'execució de
l'obra.

g) El Contractista s'assegurarà de que el magatzematge de material sobre els elements ja construïts

no modifiquin les hipòtesis de càrrega que s'han tingut en compte en el càlcul de l'estructura.
Qualsevol dubte al respecte, especialment per desconeixent d'aquestes hipòtesis, es consultarà a
la Direcció Facultativa, per que determini la viabilitat de la solució.

a) No es podrà sol·licitar a càrrega cap element, fins que la Direcció Facultativa no hagi donat el seu
vist i plau respecte a la col·locació d’enrigidors, elements secundaris d'unió, acartel·laments,
connectadors, etc.
b) L'execució de cada element es realitzarà d'acord amb el pla prèviament acordat conjuntament per
el Contractista i la Direcció Facultativa.
c) Si un determinat element o elements treballessin conjuntament amb masses de formigó armat
(secció mixta), caldrà consultar el Plec de Condicions per a la Posta en Obra del Formigó Armat,
per una banda, i el relatiu a la Posta en Obra de la Estructura Mixta, per l'altre.
d) Els perfils, xapes i plans amples constituents de l'estructura es col·locaran nets i exempts d'òxid no
adherent, grassa o qualsevol altre substància perjudicial, a no ser que la Direcció Facultativa o els
plànols estableixin el contrari.
Els cargols i perns, així com les volanderes i femelles corresponents, es col·locaran també en les
mateixes condicions.

h) Restaran a càrrec del Contractista totes les tasques inherents al desenvolupament i posta en obra

del procés constructiu necessari per a portar a terme l'obra segons el projecte, encara que no
s'indiqui explícitament en el pressupost.




















e) Es prohibeix la utilització simultània d'acers de característiques mecàniques diferents en un mateix
element estructural, així com acers que provinguin del reciclatge, a no ser que la Direcció
Facultativa ho contradigui per escrit.

En el cas de que un defecte no podés corregir-se o existís algun tipus de dubte respecte el correcte
comportament resistent posterior de la peça afectada, aquesta serà rebutjada, marcant-la al efecte
per deixar-ne constància.

f) Els perfils i els elements de l'estructura en general, s'ajustaran a els documents de projecte,
especialment en la llargada, posició relativa i longituds dels cordons de soldadura.
1.4.4

g) El doblegat dels espàrrecs d'ancoratge es farà sempre per mitjans mecànics, en fred i a velocitat
moderada. Està interdit l'adreçament de colzes. Els radis de doblegament dels mateixos es
dimensionaran d'acord amb els criteris que estableix la Norma EHE-2008, en el seu article 66º.

Prescripcions generals per a la posta en obra de les cintres, i els apuntalaments

En la posta en obra de les cintres i apuntalaments, caldrà observar les prescripcions generals que a
continuació es detallen:
a) Els diferents elements que constitueixen els apuntalaments i/o cintres es retiraran sense produir

La Direcció Facultativa podrà ordenar la realització d'assajos amb líquids penetrants, per tal de
determinar l'aparició de fisuracions en el procés de doblegat.

sotragades i/o cops contra l'estructura, disposant, si els elements son de certa importància o la
Direcció Facultativa ho estima oportú, gats hidràulics, cunyes o altres mecanismes amortidors. Les
operacions de desapuntalament es portaran a terme segons el pla o procés constructiu que es
detalli en el projecte. Sí aquest no existís, es consultarà al respecte a la Direcció Facultativa la
forma i moments de fer-les. La Direcció Facultativa podrà instruir la realització dels assajos
corresponents per tal de poder fixar el moment del desapuntalament dels diferents elements.

h) Les distàncies entre barres serà tal que permetin un formigonat correcte i adoptaran el valor mes
restrictiu de les següents:
1) Dos centímetres.
2) El diàmetre de la barra mes gran.
3) 1.25 vegades del tamany màxim del àrid.

b) Els elements i sistemes d'apuntalament, un cop col·locats a obra, seran autoestables segons el

i) En referència a els recobriments o distancies mínimes de les barres d'ancoratge als paraments, es
fixen les que estableix la norma EHE-2008, en el seu article 66º. Els documents de projecte o, per
defecte, la Direcció Facultativa fixaran quina es l'agressivitat del ambient en cada cas.

detall expressat en 3.9.-. En aquells casos en els que l'alçada dels mateixos sigui superior a 5.0
metres, caldrà que la Direcció Facultativa doni el vist i plau del sistema d'apuntalament i el seu
travament.

j) La longitud de les barres d'ancoratge, sempre i quan no estigui definida en els plànols, es calcularà
segons els valors especificats a la taula 1, en funció del tipus d'acer que constitueixi a les barres i
del diàmetre d'aquestes. L'ancoratge es farà amb l'ajuda de patilles; les longituds expressades a la
taula 1 quadre corresponen a el tram recte de l'ancoratge.

c) Quan el temps transcorregut entre l'execució de l'apuntalament i el d'entrada en funcionament o

Diàmetre
de barra
(mm)

Longitud d'ancoratge (cm)

1.4.5

Durant el muntatge de l'estructura i dels seus elements s'observaran les següents condicions:
qualsevol altre element que el seu us quedi avalat per l'experiència, tenint, a més, la certesa de que
puguin resistir adequadament els esforços generats en aquesta fase.

acer llis

50
80
80
130
120
190
190
300
300
450
Taula 1: Longitud de les barres d'ancoratge

b) Durant el muntatge es realitzarà l'acoblament dels diferents elements que composin l'estructura,

amb les toleràncies admeses en la Norma DB-SE-A.

c) No es procedirà a executar cap unió definitiva, ja sigui reblonada, cargolada o soldada, mentre no

es certifiqui que els elements estructurals resten dispostos correctament, d'acord amb el especificat
en els plànols de projecte i en els de taller.

k) En totes les manipulacions de càrrega, descàrrega, transport, magatzematge a peu d'obra i
muntatge, es tindrà la màxima cura de no danyar els elements estructurals, especialment en les
zones de subjecció per l'elevació.

En els casos que existeixin elements de correcció, no es començarà l'execució definitiva mentre no
es tingui l'absoluta certesa de que tots els elements resten correctament dispostos, i que la forma
actual quedarà corregida amb la implementació dels elements citats.

l) El magatzematge s'efectuarà de forma sistemàtica i ordenada, per facilitar al màxim el muntatge.

d) En les unions reblonades i/o cargolades s'atendrà al prescrit en els apartats 4.6.-, 4.7.-, 4.8.- i 4.9.-

del present. En unions soldades a el prescrit en l'apartat 4.11.-.

m) Prèviament al muntatge, es procedirà a la correcció de qualsevol defecte que pogués haver-se
produït en les tasques de manipulació esmentades en el subapartat precedent.




Muntatge

a) La subjecció provisional dels elements estructurals s'efectuarà amb grapes o cargols, o mitjançant

acer corrugat
16
20
25
32
40

càrrega del mateix sigui superior a un mes, caldrà fer una revisió exhaustiva d'aquell.














e) Les unions de muntatge i altres dispositius auxiliars emprats es retiraran solament quan



c) La rectificació dels forats d'una costura es farà mitjançant escairador mecànic. Es prohibeix fer.ho
amb broca passant o llima.

l'autoestabilitat de l'estructura quedi garantida.

f)

Tret d'indicació expressa en sentit contrari en els plànols de projecte o de la Direcció Facultativa, no
es muntaran jàsseres i pilars a mes de dues plantes damunt de l'últim forjat construït.

g) En lo referent al ritme de la construcció dels murs, aquest quedarà fixat en cada cas mitjançant les

ordres emeses per la Direcció Facultativa, atenent al establert en el punt a) del present apartat, en
el cas de que aquests murs actuïn com elements estabilitzants davant de càrregues horitzontals.

1.4.6

d) Taladrat simultani: Es recomana que sempre que sigui possible, es taladrin d'una sola vegada els
forats que travessen dues o mes peces, després d'armades, amordessant.les o cargolant-les
fortament. Després de fer els taladrades, les peces es separaran per eliminar les rebaves.
e) Forats per a cargols i reblons: Els forats destinats a allotjar cargols calibrats i d'alta resistència,
s'executaran sempre amb taladre de diàmetre igual al nominal de l'espiga, amb les toleràncies que
estableix la Norma DB-SE-A. Per a cargols ordinaris i roblons, el diàmetre serà 1.5 mm mes gran
que el de l'espiga, amb les mateixes toleràncies.

Unions amb cargols ordinaris i calibrats
1.4.9

Per l'execució i posta en obra de les unions amb cargols ordinaris i calibrats es tindran en compte la
Norma DB-SE-A
1.4.7

Unions amb cargols d'alta resistència

Per l'execució i posta en obra de les unions amb cargols d'alta resistència es tindrà en compte la Norma
DB-SE-A. Especialment es vetllarà per el compliment de les següents condicions:
a) Les superfícies dels perfils a unir que quedaran totalment en contacte, estaran preparades

Armat de peces

Aquesta operació té per objecte presentar a taller cadascun dels elements estructurals que ho
requereixin, acoblant les peces que s'hagin elaborat, sense forçar-les, a la posició relativa que tindran
una vegada efectuades les unions definitives. S'armarà el conjunt de l'element, tant la part que ha de
fer-se a taller com la que es realitzarà a peu d'obra, de cara a garantir una execució definitiva correcte.
Per a la realització de l'armat de les peces es requereix el compliment de les condicions que estableix la
Norma DB-SE-A.

mitjançant xorejat de sorra o granalla d'acer.

1.4.10
b) Les superfícies abans esmentades podran estar protegides amb pintura i així es detallarà en els

plànols de taller. En el cas de que ho estiguin, el Contractista facilitarà a la Direcció Facultativa amb
la suficient antelació un full de característiques d'aquesta pintura i condicions per llur imprimació,
amb l'objecte de garantir que els coeficients de fregament considerats en el càlcul quedin coberts.
La Direcció Facultativa, a mes, podrà exigir els assajos que consideri oportuns per certificar els
coeficients de fregament abans esmentats.
c) No s'admetrà sota cap concepte l'apretament dels cargols sense claus dinamomètriques o eines

Unions soldades

Per la realització de les unions soldades, es compliran les condicions que estableix la Norma DB-SE-A.
1.4.11

Execució d'elements a taller

Per la realització de les parts que calgui fer a taller, tant per exigències de la Direcció Facultativa com
de projecte, es tindran en compte les prescripcions que fixa la Norma DB-SE-A.

que mesurin el par d'apretament.

d) La Direcció Facultativa es reserva el dret de reforçar les unions cargolades amb soldadura, a tenor

del no compliment de les condicions específiques detallades abans.
1.4.8

1.4.12

Execució d'elements a peu d'obra

Per la realització de les parts que calgui fer a obra, tant per exigències de la Direcció Facultativa com de
projecte, es tindran en compte les prescripcions que fixa la Norma DB-SE-A.

Execució de les perforacions

Per l'execució de les perforacions es tindran en compte els punts que es detallen a continuació i que
complementen els de caràcter mes específic ja detallats en subapartats anteriors. Els referits punts son
els següents:
a) Els forats per a reblons i cargols es perforaran amb taladre, excepte en aquells casos que la
Direcció Facultativa autoritzi els punxons.

1.4.13

Els mesuraments de longituds s'efectuaran amb regla o cinta mètrica, de precisió no inferior al 0,1%.
Les fletxes en barres s'establiran fent us d'un cable tesat que transcorri per punts corresponents de les
seccions extremes.
1.4.13.1

b) El taladre es farà preferentment a taladre reduït per a poder realitzar a obra una rectificació de
coincidència. En aquest cas, el diàmetre serà 1 mm mes petit que el diàmetre definitiu.

Toleràncies admissibles a l'execució

Elements realitzats a taller

Tot element estructural fabricat a taller i enviat a l'obra complirà les toleràncies següents:
a) Toleràncies de longitud: Es respectaran els valors màxims establerts per la Norma DB-SE-A.




















1.4.14.1

b) Toleràncies de forma: La fletxa màxima de qualsevol element estructural recte no deurà ésser
superior a 1/1500 de la seva longitud, ni a 10 mm.

a) Les superfícies que hagin de restar en contacte en les unions de l'estructura es netejaran en la
forma especificada en els apartats 4.3.1., 4.6 i 4.7 i no es pintaran, llevat d'indicació expressa en
sentit contrari.

Al cas d'elements simples (pilars, jàsseres, etc...) es prendrà com longitud la distància entre els
seus dos extrems.
Per els elements compostos, tipus encavallada, la comprovació haurà d’efectuar-se per partida
doble; a nivell de conjunt, definint com a longitud la distància entre nusos extrems, i al de cada
element, prenent com a longitud la distància entre els seus dos punts d'unió al resta del entramat.
1.4.13.2

Superfícies en contacte

b) Les superfícies que hagin de restar en contacte en les unions amb cargols d'alta resistència no es
pintaran mai a no ser que la Direcció Facultativa ho contradigui, i es sotmetran una neteja o
tractament d'acord amb les condicions establertes en l'apartat 4.8.- del present.
c) Les superfícies que hagin de soldar-se no estaran pintades ni impreses en una amplada mínima de
100 mm fins el cantell de la soldadura.

Conjunts muntats a l'obra

Tot conjunt muntat a l'obra complirà les següents toleràncies:

1.4.14.2

a) Toleràncies dimensionals: les toleràncies en les dimensions fonamentals dels conjunts muntats a
obra, s'obtindran per addició de les toleràncies admeses per cada element singular al apartat
4.14.1.-, sense que arribi a sobrepassar-se el màxim de ±15 mm.
b) Desplomaments: la tolerància en el desplom d'un pilar, mesurat horitzontalment entre dos pisos
qualsevol, no serà superior a 1/1000 de la diferència d'alçada entre els pisos, sense sobrepassar
en cap cas el valor global de ±25 mm.

Per evitar possibles corrosions es precís que les bases dels pilars i parts estructurals que puguin estar
en contacte amb el terreny restin embegudes en formigó.

La tolerància en el desplom entre els recolzaments d'una biga qualsevol, no serà superior a 1/250
del seu cantell, valor que es reduirà a la meitat en el cas de bigues carril.
1.4.13.3

Unions

Aquests elements no es pintaran; per evitar llur oxidació, si han d'estar algun temps a la intempèrie, es
recomana llur protecció amb lletada de ciment.
1.4.14.3

a) Forats per a reblons i cargols: Els forats corresponents a unions per reblons, cargols ordinaris,
cargols calibrats i cargols d'alta resistència, s'atendran a les toleràncies que s'estableixen a
continuació, amb independència de quin sigui el mètode de perforació a emprar:
 En cargols calibrats solament s'admetran toleràncies -en cap cas majors de 0,15 mm- per
diàmetres no menors de 19 mm.
 Per reblons i qualsevol altre tipus de cargols no s'admetran toleràncies superiors a ± 1 mm. per
diàmetres nominals de 11 mm., ± 1,5 mm. per diàmetres compresos entre 13 mm. i 17 mm., ±
2 mm. per diàmetres de 19 a 23 mm. i ± 3 mm. per diàmetres de 25 a 28 mm.
b) Soldadures: Les toleràncies en les dimensions dels bisells de preparació de vores, i en les
longituds i colls de soldadura, son les que s'indiquen a continuació:
 ± 0,5 mm. per dimensions fins 15 mm.
 ± 1 mm. per dimensions entre 16 i 50 mm.
 ± 2 mm. per dimensions entre 51 i 150 mm.
 ± 3 mm. per dimensions superiors a 150 mm.
Proteccions

Les condicions que deuran complir les proteccions varien segons els casos, d'acord amb la relació dels
subapartats següents:

a) Les superfícies que hagin de pintar-se es netejaran acuradament, eliminant tot rastre de brutícia,
pellofes, òxid, gotes de soldadura, escòria, etc., de forma que restin netes i seques.

c) Quan una superfície transmeti per contacte un esforç de compressió, es mecanitzarà un cop
conformada, garantint perfectament la seva planarietat.
1.4.14.4

Execució del pintat

a) En la execució del pintat caldrà tenir en compte les condicions d'ús indicades per el fabricant de la
pintura.
b) Quan el pintat es realitzi al aire lliure, no s'efectuarà en temps de gelades, neu o pluja, ni quan el
grau d'humitat del ambient sigui tal que es puguin preveure condensacions a les superfícies a
pintar.
c) Entre la neteja i la aplicació de la capa d'imprimació, transcorrerà el menor temps possible, no
admetent-se un temps superior a les vuit hores.
d) Entre la capa d'imprimació i la segona capa, transcorrerà el termini de secat fitxat per el fabricant
de la pintura; si no s'especifiqués, caldrà que aquest marge de temps sigui de trenta-sis hores.
Caldrà procedir d'igual manera entre la segona i la tercera capa, quan existeixi.





Preparació de les superfícies

b) La neteja es realitzarà amb rasqueta i raspall de pues d'acer, o bé, quan, s'especifiqui, per decapat,
xorrejat de sorra o qualsevol altre tractament. Les taques de greix s'eliminaran amb solucions
alcalines.

Les toleràncies admeses en les unions queden acotades per els valors següents:

1.4.14

Superfícies contigües al terreny

















1.4.14.5

Contractista en proposarà una que deurà ésser aprovada per la Direcció Facultativa, abans de que
es materialitzi, tant a l'obra com a taller.

Pintat al taller

a) Tot element de l'estructura, menys els indicats en els apartats 4.15.1.- i 4.15.2.-, rebrà a taller una
capa d'imprimació abans d'ésser entregat per a llur muntatge.
b) La capa d'imprimació s'aplicarà amb l'autorització del Director d'Obra, després de que aquest o la
persona que delegui hagi fet la inspecció de les superfícies i de les unions de l'estructura realitzada
a taller.
Les parts que després del muntatge seran de difícil accés, però que no arribaran a estar en
contacte amb un altre element, rebran la segona capa de pintura i la tercera, si així ho prescriuen
els documents de projecte, després dels corresponents terminis de secat.

c) Si en un determinat cas no es fes referència al tipus de perfil o el Contractista es veiés obligat a
dissenyar un dels elements que s'especifiquen en aquest subapartat, caldrà que ho faci atenent a
les següents condicions de fletxa:
1) Per estintolament d'altres elements estructurals, especialment murs de càrrega: 1/1000 de la
distància entre recolzaments.
2) Per suport de forjats sense cap requeriment específic: 1/500 de la distància entre
recolzaments.
3) Per suport d'elements d'acabat de cobertes: 1/300 de la distància entre recolzaments.
d) Les condicions específiques de toleràncies i les de muntatge es reflecteixen en l'apartat 4.14.- del
present Plec de Condicions.

El pintat s'efectuarà preferentment en un local cobert, sec i a resguard de la pols. Si això no es
practicable, podrà efectuar-se al aire lliure en les condicions indicades en l'apartat 4.15.4.-.

1.5.2
1.4.14.6

Pintat a peu d'obra

a) Després de la inspecció i acceptació de l'estructura muntada, es netejaran els caps dels reblons i
cargols, es picarà l'escòria i es netejaran les zones de les soldadures a efectuar a obra. Si
s'hagués deteriorat la pintura d'alguna zona, caldrà netejar-la, donant a continuació sobre tot el
conjunt la capa d'imprimació, amb la mateixa pintura que la emprada en el taller.
b) Transcorregut el termini de secat, es donarà a tota l'estructura la segona capa de pintura i quan així
estigui especificat, la tercera.
No es pintaran els cargols galvanitzats o que tinguin un altre tipus de protecció antiòxid.
1.5

Execució dels elements estructurals

A més de les condicions de caràcter general i especifica detallades en apartats anteriors, caldrà que per
cada element estructural en concret s'observin les particulars que s'esmenten tot seguit.
1.5.1

Jàsseres

En l'execució de les jàsseres es vetllarà per el compliment de les següents condicions específiques:
a) La perfilería que configuri a un element jàssera serà sencera, sense juntes. En aquells casos en els
que la llum de la jàssera fos mes llarga que les dimensions dels perfils manufacturats, es permetrà
la introducció de juntes, consistents en una soldadura a topall, amb penetració total, preferentment
feta a taller, que es comprovarà amb rajos X, essent necessari que la calificació de tal soldadura no
sigui inferior a 2. En qualsevol cas, aquestes unions s'explicitaran en els plànols de taller, a fi que la
Direcció Facultativa doni llur vist i plau. Preferentment, i a falta d'indicació al respecte en els
documents de projecte, caldrà que aquesta junta es solucioni fora dels punts a on es prevegin
concentracions d'esforços importants. Al respecte, cal establir que aquesta es farà a una distància
d'un cinquè (1/5) de la llum entre pilars o recolzaments de la mateixa.
b) Les unions d'aquests elements amb altres d'estructura metàl·lica o constituïts per altres materials,
es realitzarà d'acord amb els documents de projecte. Si en aquests no es detalla la solució, el

En l'execució dels pilars es vetllarà per el compliment de les següents condicions específiques:
a) El perfil que constitueixi al pilar es presentarà perfectament plomat, amb les desviacions i
toleràncies que admet la Norma DB-SE-A.
Un cop s'hagi col·locat, no intentarà adreçar-se un pilar que presenti desplomaments excessius.
Caldrà que en aquests casos es comuniqui a la Direcció Facultativa perquè aquesta disposi el mes
adient.
b) Les unions entre pilars es disposaran preferentment a 1/3 de l'alçada. Aquesta unió, a falta
d'indicació concreta en els plànols, caldrà fer-la a topall o mitjançant platines secundaries per a
poder absorbir el canvi de dimensió de la secció transversal. Tanmateix, aquestes i les que calgui
realitzar dels pilars amb altres elements estructurals, s’expressaran convenientment en els plànols
de taller, perquè la Direcció Facultativa doni llur vist i plau o esmeni la proposta presentada per el
constructor.
c) Quan la unió d'esforç de compressió es faci per contacte directe, es mecanitzaran les superfícies
que assegurin aquesta transmissió. El Contractista, a falta d'explicitació precisa en els plànols,
consultarà a la Direcció Facultativa, la necessitat de materialitzar la unió segons aquesta premissa
en cada cas.
Per un correcte anivellament dels elements, es admissible la disposició de diversos galzes
perfectament mecanitzats com a gruixos entre les seccions a unir.
d) Els pilars es presentaran sobre la fonamentació recolzats damunt de cunyes d'acer, de manera
que la distància entre aquella i la xapa de base estigui compresa entre els 40 i els 80 mm.
Seguidament, es procedirà a la col·locació d'un nombre convenient de bigues del primer pis o nivell
d'estructura transversal i, llavors, s'alinearan i plomaran.
e) Caldrà que es garanteixi la perfecta neteja de l'espai intermig entre la xapa de base i el fonament.
Un cop realitzada aquesta neteja i certificada per la Direcció Facultativa, es procedirà al retacat
amb morter expansiu de ciment pòrtland i àrid, de manera que el tamany màxim de l'àrid emprat no
sigui superior a 1/5 de l'alçada de l'espai esmentat.





Pilars















La resistència característica del morter de retacat no serà inferior a la del formigó que constitueixi al
fonament, i llur consistència fluida per a gruixos de retacat inferiors de 50 mm i tova en els restants
casos.
f) Les xapes de base dels pilars aniran provistes d'uns taladres de diàmetre màxim 40 mm, que
permetin assegurar que el reblert de l'interespai entre xapa i fonament s'efectuï correctament.


1.5.4

Corretges. Organització dels taulers de Roberta

Per l'execució de les corretges i, en general, per l'organització estructural dels taulers de coberta,
s'observaran les següents consideracions:
a) El Contractista cal que tingui present que les corretges i demés elements constituents del pla de

coberta son l'estructura estabilitzadora a guerxament de les encavallades o bigues triangulades
suportants, les quals observaran les prescripcions particulars que s'han detallat en 5.3.-

La Direcció Facultativa es reserva el dret de corroborar mitjançant assajos pseudo-destructius la
bona execució de l'esmentat reblert.

Per aquest motiu, quan es procedeixi al desapuntalament de les encavallades abans esmentades,
caldrà que el pla de coberta resti executat totalment, o restin muntats aquells perfils que la Direcció
Facultativa hagi estimat com indispensables, mitjançant explicitació directe o mitjançant aprovació
del corresponent plànol de taller.

g) Si en els plànols no quedessin fixades les dimensions de les xapes de base dels pilars, aquestes
es dimensionaran de manera que no transmetin tensions superiors a els 75 Kg/cm2 al morter de
reblert i que la unió entre pilar i fonament sigui rígida.

b) Les corretges, tret d'indicació particular en els plànols, seran continues, observant les condicions
1.5.3

d'unió entre perfils detallades en l'apartat 5.1.- relatiu a l'execució de les jàsseres.

Encavallades i bigues triangulades

A més, les corretges caldrà fer-les solidàries a les encavallades mitjançant unions soldades,
cargolades o clavades, o utilitzant algun procediment sancionat per la pràctica, que deurà aprovar
particularment la Direcció Facultativa.

En l'execució de les encavallades i bigues triangulades es vetllarà per el compliment de les següents
condicions específiques:
a) Els cordons inferior i superior seran continus. Per a garantir aquesta continuïtat, les soldadures

entre les seves parts seran a topall, realitzades fora dels punts de concentració d'esforç i controlant
el 100% de les soldadures del cordó traccionat mitjançant rajos X. El control de les demés
soldadures es detalla genèricament en l'apartat de control.

c) En cobertes inclinades de pendent superior al 10%, en les unions entre corretges i encavallades o

perfils suportants, caldrà col·locar algun element, tipus angular, que coarti la tendència al volc de
les primeres. A més, encara que no figuri en els plànols, es disposaran elements o mecanismes
que impedeixin la flexió lateral de les corretges. Els plànols de taller reflectiran aquesta casuística i
tindran dimensionada la perfileria adient.

b) Tots els elements secundaris, muntants i diagonals, es disposaran de manera que llurs eixos

coincideixin en un sol punt, amb l'objectiu de que en els nusos de l'estructura no es produeixin
excentricitats. Si per la raó que fos no existís coincidència d'eixos en un nus en concret, caldrà que
s'especifiqui explícitament en els plànols de taller la magnitud de tal desavinença.

d) Tots els elements de triangulació, ubicats en el pla de coberta i solucionats a base de rodons, es

disposaran provistos de mecanismes que permetin llur tesat. Si en el plànol no s'indica el contrari,
aquests rodons es tesaran mitjançant maniguets roscats.

c) Tots els elements o cordons realitzats mitjançant perfilería composta es dissenyaran de manera

que les longituds mínimes dels perfils simples no siguin superiors a 40 vegades el radi de gir mínim
de la secció de perfil considerada. Si hi ha la certesa de que el perfil treballa a tracció, aquesta
dimensió podrà ésser 500 vegades el radi de gir, sempre que no s'especifiqui el contrari en els
plànols de projecte.

La tensió que es té que trametre a la barra en qüestió serà la indispensable perquè l'element no
quedi solt. Queda prohibit tesar-lo a traccions superiors al 10% de llur capacitat nominal, excepte
indicació contraria en plànol o de la Direcció Facultativa.
e) En el procés de muntatge de les cobertes caldrà disposar-hi tots els elements indispensables per a

d) Si no s'especifica el contrari en els plànols de projecte o la Direcció Facultativa no ho contradiu

fer front a les accions eòliques, encara que no s'hagi muntat cap element d'acabat. S'admeten en
aquests casos l'execució d'estructures provisionals que realitzin aquesta tasca, que no es retiraran
fins que el conjunt no suporti les accions abans esmentades de forma autònoma.

explícitament, els recolzaments de les encavallades en els seus suports es realitzarà mitjançant
dues unions articulades. Tant sols en els casos en que l'element sobrepassi els 40 metres de
llargada s’alliberarà una d'elles, per passar a ésser un recolzament lliscant.
f)
e) En el procés de muntatge, es vetllarà especialment en garantir l'estabilitat dels elements de

referència. La utilització de cables i elements provisionals serà pràctica habitual en el muntatge. Al
respecte, el Contractista es precís que s'assabenti de les condicions d'estabilitat dels elements
corresponents.

f)

Si no s'estableix a priori, no es col·locarà en obra cap encavallada o biga triangulada que no estigui
perfectament acabada, especialment en lo referent a perfileria (muntants i diagonals) com a les
unions, tant cargolades com soldades.

1.5.5

Unions

Al marge de les especificacions particulars de les unions soldades, cargolades o reblonades, detallades
en l'apartat 4.14.- de la present, el Contractista, a l'hora de realitzar els plànols de taller, cal que observi
les següents disposicions:





Si no s'especifica el contrari en els plànols o documents de projecte, quan una coberta es recolzi
damunt de la coronació d'un mur estructural, caldrà que la unió resultant sigui una articulació no
lliscant. Els plànols de taller reflectiran aquesta circumstància, perquè sigui aprovada per la Direcció
Facultativa.

















irregular de la màquina d'assaig, muntatge defectuós de la proveta a la màquina, etc., el assaig es
considerarà nul i deurà repetir-se correctament sobre una altre proveta.

a) Tret d'indicació contraria en els plànols de projecte o de la Direcció Facultativa, les unions seran
rígides, disposant a l'efecte totes aquelles xapes i/o rigiditzadors que siguin necessaris.

Si algun resultat no compleix lo prescrit, havent-se efectuat el corresponent assaig correctament, es
realitzaran dos contra-assajos, segons ho prescriu la Norma UNE-36-080-73, sobre provetes
preses de dues peces diferents de la unitat d'inspecció que s'està assajant. Si els dos resultats
dels contra-assajos compleixen lo prescrit, la unitat d'inspecció es acceptable; en cas contrari, es
rebutjable.

b) Quan una unió sigui articulada, caldrà que els plànols detallats posin de manifest explícitament
aquest caràcter de la unió, de manera que sigui senzill i ràpid llur control.
c) El Contractista no podrà al·legar complexitat afegida en l'execució d'una unió per l'entorpiment de
les tasques de soldatge, cargolat o reblonat produïdes per altres elements estructurals que
s'haguessin pogut evitar.

1.6.2

d) Si en un detall d'unió s'aprecia complexitat excessiva, ho manifestarà per escrit a la Direcció
Facultativa, tot exposant concretament quines son les tasques irrealitzables o difícilment
executables.
1.6

A la recepció de la pefileria laminada es vetllarà per el compliment dels següents requeriments:
a) Tot perfil laminat portarà les sigles de fàbrica, marcades a intervals, en relleu, produït per els roleus
de laminació.

Control i assajos

El control a realitzar sobre els elements de l'estructura metàl·lica es concretaran segons el termes que
es detallen a continuació:
1.6.1

Control i assajos de recepció dels perfils laminats

Els demés productes: rodons, quadrats, rectangulars i xapa, aniran igualment marcats amb les
sigles de la fàbrica, mitjançant el procediment que hagi escollit el fabricant.
b) També es reflectirà en la marca el símbol de la classe d'acer, podent-se fer en el laminat,
mitjançant encuny o pintura indeleble.

Control i assajos de recepció. Sobre l'acer.

c) Les toleràncies admeses en les dimensions i pes dels perfils seran les que estableix la taula
2.1.6.3.- de la Norma DB-SE-A.

Es podrà sol·licitar explícitament al Contractista la relació d'assajos que es detalla a continuació, o bé
en qualsevol altre cas, el Contractista es podrà veure obligat a presentar a requeriment de la Direcció
Facultativa els certificats de garantia que emet el fabricant dels elements d'estructura metàl·lica. Les
característiques dels assajos esmentats son les següents:

1.6.3

a) El assajos es faran sobre les unitats d'inspecció pertinents, determinades segons la Norma 36-08073.
b) Cada unitat d'inspecció es composarà de productes de la mateixa sèrie i de la mateixa classe
d’acer, segons la Norma DB-SE-A..
c) El pes de cada unitat d'inspecció no serà inferior a 20 Tones.
d) Les mostres per la preparació de les provetes utilitzades en el assajos mecànics o per les anàlisis
químiques, s'agafaran de productes de la unitat d'inspecció trets a l'atzar, segons els criteris de la
Norma UNE-36 300 i UNE 36 400 . Les característiques geomètriques de les provetes s'adequaran
al detall que estableix la norma DB-SE-A.

Control i assajos de recepció del perfils foradats o buits.

A la recepció de la perfileria foradada o buida es vetllarà per el compliment dels següents requeriments:
a) El fabricant garantirà les característiques mecàniques i la composició química del acer dels perfils
buits que subministri, d'acord amb la Norma DB-SE-A.
b) Els assajos de recepció es sol·licitaran particularment. En el cas de que es requerissin, es
realitzaran dividint la partida en unitats d'inspecció. Cada unitat d'inspecció es composarà de perfils
buits de la mateixa sèrie, segons el criteri de la Norma DB-SE-A, tals que llur gruix estiguin dins
d'un dels següents grups:
 fins a 4 mm.
 més gran de 4 mm.
El pes de cada unitat d'inspecció no serà superior a 10 Tones.
Les mostres per la preparació de les provetes utilitzades en els assajos mecànics, o per les anàlisis
químiques, s'agafaran de perfils buits de cada unitat d'inspecció, escollits a l'atzar, segons les
indicacions de la Norma UNE-36 300 i UNE-36 400.

e) Els assajos a realitzar sobre les provetes seran els que fixa la DB-SE-A
f) Si els resultats de tots els assajos de recepció d'una unitat d'inspecció compleixen lo prescrit,
aquesta serà acceptable.

c) Si els resultats de tots els assajos de recepció d'una unitat d'inspecció compleixen lo prescrit,
aquesta es acceptable.

Si algun resultat no compleix lo prescrit, havent-se observat en el corresponent assaig alguna
anormalitat no imputable al material: defecte en la mecanització de la proveta, funcionament



















d) Per la recepció d'un subministrament de cargols, femelles i volanderes es dividirà aquest en lots.

Si algun resultat no compleix lo prescrit, havent-se observat en el corresponent assaig alguna
anormalitat no imputable al material, com defecte en la mecanització de la proveta, funcionament
irregular de la màquina d'assaig, etc., el assaig s’anul·la i es torna a realitzar sobre una nova
proveta.

Cada lot estarà constituït per peces de la mateixa comanda, tipus, dimensions i tipus d'acer.

De cada lot es separaran mostres, en nombre que es fixarà de comú acord entre el fabricant i el
comprador, sense excedir del 2% del nombre de peces que composen el lot.

Si algun resultat no compleix lo prescrit, havent-se efectuat el corresponent assaig correctament, es
realitzaran dos contra-assajos sobre provetes preses de dos perfils buits diferents de la unitat
d'inspecció que s'està assajant, escollits al atzar. Si els resultats d'aquests contra-assajos
compleixen lo prescrit, la unitat d'inspecció es acceptable; en cas contrari, es rebutjable.

1.6.4

En les mostres es comprovaran les dimensions establertes, amb les toleràncies que fixa la Norma
DB-SE-A.
A més, es comprovarà que les mostres tenen les seves superfícies llises, que no presenten
fissures, rebaves ni altres defectes perjudicials per el seu ús i que els fils de la rosca dels cargols i
femelles no tenen defectes de material ni empremtes d'eines.

Control i assajos de recepció dels cargols ordinaris i calibrats

Si de la comprovació resultés defectuosa en més d'un 5% de les mostres en llurs dimensions
generals, o més d'un 2% en les dimensions de la rosca, es repetiran les comprovacions sobre
noves mostres, preses del lot, en nombre igual al de la primera comprovació. Si el nombre de
mostres defectuoses en aquesta segona comprovació superés també el 5% en llurs dimensions
generals, o el 2% en les de la rosca, el lot es rebutjable.

A la recepció dels cargols ordinaris i/o calibrats es realitzaran els següents controls:
a) Si així s'ha convingut en la comanda, i quan el tamany de la proveta ho permeti, es determinarà la
resistència a tracció VR i el allargament de ruptura G.
Pot realitzar-se en tot cas l'assaig de duresa Brinell a títol orientatiu.

e) Les característiques mecàniques poden comprovar-se mitjançant assajos de recepció sobre

mostres de cada lot, que el consumidor pot encarregar al seu càrrec i que s'ajustaran a lo prescrit
en la norma DB-E-A.

b) En els cargols es realitzaran, a més, els assajos següents:
 Rebatiment del cap.
 Estrangulació (si no és possible l'assaig a tracció).
 Trencada amb entalladura.

f)

c) Els mètodes d'assaig seran el següents:
1) Assaig de Tracció: la resistència a tracció, el límit de fluència i l'allargament de ruptura es
determinen segons la Norma DB-SE-A.-.
2) Duresa Brinell. Es realitzarà segons la Norma DB-SE-A. Quan es tracti de cargols es realitzarà
l'assaig sobre la extremitat del vàstag, convenientment preparat i polit.
3) Rebatiment del cap. S'introdueix el cargol en el forat, de diàmetre corresponent, d'una enclusa
de manera que llur cara superior formi un angle de 60q amb l'eix del forat. Es rebat el cap en
fred, a cops de martell, fins que s'acobli a la superfície de l'enclusa, es a dir, que la superfície
d'apretament formi 30q amb el eix del cargol. El resultat es acceptable si no apareixen
fissures.
4) Estrangulació. S'aplica solament a cargols de 10 mm o 12 mm de diàmetre. El cargol es
disposa en un banc amb el dispositiu de la norma DB-SE-A i s'apreta la femella per produir una
tracció en el vàstag. El resultat es acceptable si s'allarga el vàstag amb una estrangulació
marcada, o es trenca per la canya o per l'espiga, sense que es trenqui o s'arranqui el cap ni la
femella.
5) Trencada amb entalladura. Es serra la canya del cargol amb una serra d'acer, fins la meitat de
la seva secció. Es subjecta a un cargol de banc i es trenca a cops de martell. El resultat es
acceptable si la trencada no es fràgil i presenta senyals de deformació plàstica.
6) Assaig de mandrinada per les femelles. Aquest assaig serveix per comprovar la capacitat
d'eixamplament de les femelles. S'utilitza un mandril cònic engrassat, que llur semi angle
d'obertura sigui de 1:100. L'assaig es realitza sobre una femella, que la seva rosca hagi estat
eliminada per escairat, exercint pressió uniforme al mandril, essent necessari que suporti un
eixamplament, mesurat sobre el diàmetre del forat, d'un 5%, aproximadament.

g) Si el resultat d'un assaig no compleix lo prescrit, es realitzaran dos nous assajos de comprovació

sobre noves mostres del lot. Si els dos resultats compleixen lo prescrit, el lot es acceptable; en cas
contrari, es rebutjable.
El cost dels assajos de comprovació i de tots els efectuats sobre un lot que resulti rebutjable no
serà cobrat per el fabricant i els abonarà el fabricant si es realitzen a un laboratori oficial.

1.6.5

Control i assajos de recepció dels cargols d'alta resistència

A la recepció dels cargols d'alta resistència es realitzaran els següents controls:
a) A no ser que s'estipuli de forma especial entre el fabricant i el comprador, els assajos de recepció

dels cargols, femelles i volanderes objecte del present s'ajustaran a les prescripcions contingudes
en la Norma DB-SE-A, que es relacionen a continuació:
1) Assaig de tracció. En els cargols de diàmetre no inferior a 16 mm es determinarà la resistència
a la tracció, el límit elàstic convencional i l'allargament de ruptura, realitzant-se l'assaig segons
lo que prescriu la Norma DB-SE-A.
Com a límit elàstic convencional es considerarà la tensió que correspongui a una deformació
permanent del 0,2%.
La preparació de la proveta es farà de tal manera que la reducció del diàmetre durant el
tornejat no superi el 25% del valor inicial.





Si en un lot els resultats dels assajos compleixen lo prescrit, el lot s'acceptarà.
















c) Si de la comprovació resultés que son defectuoses més d'un 5% de les mostres en llurs dimensions

2) Duresa Brinell. S'efectuarà l'assaig segons lo previst en la Norma DB-SE-A. En la taula

2.5.10.C de la Norma NBE-EA-1995-95 es donen les equivalències entre diàmetres de
l’emprenta amb bola 10mm de diàmetre, els números de la duresa Brinell i la resistència a
tracció. Aquest últim valor té únicament un caràcter orientatiu

generals, o més d'un 2% en les dimensions de la rosca, es repetiran les comprovacions sobre
noves mostres, preses del lot, en nombre igual al de la primera comprovació. Si el nombre de
mostres defectuoses en aquesta segona comprovació fos més del 5% en llurs dimensions
generals, o el 2% en les de la rosca, el lot es rebutjable.

3) Assaig de resiliència. S'efectuarà l'assaig segons la Norma UNE 7.066, emprant la proveta

tipus D, però amb una profunditat d'entallament de 3 mm. L'assaig resta limitat a cargols amb
diàmetre nominal 16 mm o superior. Les provetes es tallaran de tal manera que l'entalladura
resti lo més pròxima possible a la superfície primitiva del cargol.

d) Les característiques mecàniques poden comprovar-se mitjançant assajos de recepció sobre

mostres de cada lot, que el consumidor pot encarregar al seu càrrec i que s'ajustarà a lo prescrit en
la Norma DB-SE-A.

4) Rebatiment del cap. S'introdueix el cargol en el forat, de diàmetre corresponent, d'una enclusa

Si en el lot els resultats dels assajos compleixen lo prescrit, el lot es acceptable.

de manera que llur cara superior formi un angle de 80q amb el eix del forat. Es rebat el cap en
fred, a cops de martell, fins que s'acobli a la superfície de l'enclusa, es a dir, fins que la base
del cap del cargol formi un angle de 10q amb el eix del cargol. El resultat es acceptable si no
apareixen fissures.

Si el resultat d'un assaig no compleix lo prescrit, es realitzaran dos nous assajos de comprovació
sobre noves mostres del lot. Si els dos resultats compleixen lo prescrit, el lot es acceptable; en cas
contrari, es rebutjable.
El cost dels assajos de comprovació i de tots els efectuats sobre un lot que resulti rebutjable no
serà cobrat per el fabricant, si els realitza ell, i s'abonarà per el fabricant si es realitzen en un
laboratori oficial.

5) Trencada amb entalladura. Es serra la canya del cargol amb una serra d'acer fins a la meitat

del llur secció. Es subjecta amb un cargol de banc i es trenca a cops de martell.

La trencada cal que sigui dúctil i cal que presenti, a més, una tonalitat gris mate.
1.6.6

6) Comprovació de la descarburació. La comprovació de la descarburació es realitza sobre

qualsevol plànol diametral de la part roscada, polint la proveta i atacant-la amb solució
alcohòlica de àcid nítric (nital). Es mesura la profunditat de la zona total o parcialment
descarburada, utilitzant un microscopi de 100 augments, essent aconsellable que tingui un
dispositiu de projecció, per a poder dibuixar el perfil de la zona descarburada. La profunditat
d'aquesta zona descarburada no serà superior als valors consignats de la Norma DB-SE-A. Es
prendran quatre mesures en quatre parelles de filets que siguin consecutius dos a dos.

A falta de la descripció particularitzada, el pla de control de les soldadures s'adequarà al que tot seguit
s'exposa:
a) Les unions soldades cal que passin un control, tipus del qual dependrà de la forma de treball de la

soldadura i la posició en la que aquesta ha estat realitzada.
b) Soldadures fetes a Taller: Llur control tant sols queda fixat per la forma de treball de la soldadura,

7) Assaig de mandrinada per les femelles. Aquest assaig serveix per comprovar la capacitat

doncs la posició es suposa que es NORMAL (segons la Part 3 de la NBE- EA-1995-95) en tots el
casos. Es controlaran per rajos X:
1) el 75% de les soldadures a topall entre perfils i/o xapes treballant a tracció.
2) el 50% de les soldadures a topall que resten del cas anterior.

d'eixamplament de les femelles. S'utilitza un mandril cònic engrassat, que llur semi angle
d'obertura sigui de 1:100.

L'assaig es realitza sobre una femella, que la seva rosca hagi estat eliminada per escairat,
exercint pressió uniforme al mandril, i essent necessari que suporti un eixamplament, mesurat
sobre el diàmetre del forat, d'un 5%, aproximadament.

Es controlaran per a líquids penetrants:
1) el 50% de les soldadures de coll entre perfils i/o xapes treballant a tracció.
2) el 33% de les soldadures de coll que resten del cas anterior.

b) Per la recepció d'un subministrament cargols, femelles i volanderes es dividirà aquest en lots. Cada

lot estarà constituït per peces de la mateixa comanda, tipus, dimensions i tipus d'acer.

c) Soldadures fetes a peu d'obra, en posició DIFÍCIL:

De cada lot es separaran mostres, en un nombre que es fixarà de comú acord entre el fabricant i el
comprador, sense excedir del 2% del nombre de peces que composen el lot.

Es controlaran per rajos X:
1) el 100% de les soldadures a topall entre perfils i/o xapes treballant a tracció.
2) el 66% de les soldadures a topall que resten del cas anterior.

De les mostres es comprovaran les dimensions establertes amb les toleràncies que fixa la Norma
DB-SE-A..
A més, es comprovarà que les mostres tinguin llurs superfícies llises, que no presentin fissures,
rebaves ni altres defectes perjudicials per el seu ús, i que els fils de la rosca dels cargols i femelles
no tenen defecte de material ni empremtes d'eines.

Es controlaran per líquids penetrants:
1) el 100% de les soldadures de coll entre perfils i/o xapes treballant a tracció.
2) el 75% de les soldadures de coll que resten del cas anterior.
d) Soldadures fetes a peu d'obra, en posició NORMAL.





Pla de control de les soldadures

















Es controlaran per rajos X:
1) el 100% de les soldadures a topall entre perfils i/o xapes treballant a tracció.
2) el 50% de les soldadures a topall que resten del cas anterior.

b) Correran a càrrec del Contractista totes les despeses corresponents a l'adequació dels elements
d'estructura metàl·lica que presentin alguna anomalia geomètrica o de qualsevol tipus, fruit d'una
mala execució.

Es controlaran per a líquids penetrants:
1) el 75% de les soldadures de coll entre perfils i/o xapes treballant a tracció.
2) el 50% de les soldadures de coll que resten del cas anterior.

c) Encara que no s'especifiqui en el pressupost explícitament, el preu de l'acer es el corresponent a
un cop muntat i protegit, com especifica l'apartat 3.8.- del present, incloent totes les tasques
inherents al procés constructiu.

e) El Contractista deurà clarificar amb la Direcció Facultativa tots els casos en els que desconegui la
forma de treball d'un perfil determinat.

d) Els canvis de material proposats pel Contractista i les seves repercussions, tan tècniques quan
econòmiques, correran a càrrec del Contractista.

1.7

1.9

Seguretat

Normativa bàsica

Les condicions generals de seguretat per la posta en obra de l'estructura metàl·lica les determina el Pla
de Seguretat e Higiene del Treball, document que s'adjunta a el projecte.

Pliego de Condiciones Generales de la Edificación Facultativas y Económicas. Consejo Superior de los
Colegios de Arquitectos de España. Madrid 1.989.

S'insisteix, però en els següents punts:

DB-SE-A, “Documento Básico SE Seguridad estructural Acero

a) Tota persona que visiti, transiti o treballi en l'espai delimitat i catalogat com a afectat per l'obra,
portarà el corresponent casc i calçat de seguretat normalitzat.

1.10 Normativa complementària

EUROCÓDIGO 1, “Bases de proyecto y acciones en estructuras”.

b) S'evitarà la permanència o pas de persones per sota de les càrregues suspeses, acotant
perfectament les àrees de treball.

EUROCÓDIGO 1, “Bases de proyecto y acciones en estructuras”

c) Es suspendran els treballs d'execució dels elements exteriors quan estigui plovent, nevant o
existeixi vent amb una velocitat superior als 50 Km/h, especialment en l'execució d'elements situats
a certa alçada o dels elements que portin implícita l'existència de bastides per la seva execució. En
el cas de vents forts, es retiraran els materials i les eines que podessin caure.
d) Cada dia es revisarà l'estat dels aparells d'elevació - grues, ascensors, etc.-, i cada tres mesos es
realitzarà una revisió total dels mateixos.

Parte 2-1: Acciones en estructuras densidades, pesos propios y cargas exteriores

EUROCÓDIGO 1, “Bases de proyecto y acciones en estructuras”.
Parte 1: Bases de proyecto

EUROCÓDIGO 2, “Proyecto de estructuras de hormigón”.
EUROCÓDIGO 2, “Proyecto de estructuras de hormigón”.
Parte 1-4: Reglas generales hormigón de árido ligero de textura cerrada.

e) Els operaris encarregats del muntatge o manipulació de la perfileria aniran provistos de guants i
calçat de seguretat, cinturó de seguretat i portaeines. Els perfils es penjaran per realitzar llur
transport per mitjà de subjeccions fixes.

EUROCÓDIGO 2, “Proyecto de estructuras de hormigón”.
Parte 1-3: Reglas Generales

Elementos y estructuras prefabricados de hormigón

f) Per la instal·lació de l'energia elèctrica per proveir als elements auxiliars, com equips de soldadura,
forns, etc., es disposarà a l'arribada dels conductors d'acomesa un interruptor diferencial, segons el
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión" i per la seva posta a terra es consultarà la NTE IEP
"Instalaciones de Electricidad. Puesta a tierra".

EUROCÓGIGO 2, “Proyecto de estructuras de hormigón”.
Parte I–I: Reglas generales y reglas para edificación

EUROCÓGIGO 2, “Proyecto de estructuras de hormigón”.
Parte 1-5: Reglas generales estructuras con tendones de pretensado exteriores o no adherentes.

1.8

Criteris d'amidament

EUROCÓDIGO 3, “Proyecto de estructuras de acero”.
Parte I-I: Reglas generales

Els criteris d'amidament observats en els documents que s'adjunten al present per comptabilitzar les
partides que intervenen en l'estructura metàl·lica, son els següents:

Reglas generales y reglas para edificación
(suplementos de la UNE-ENV 1993-1-1)

a) Les medicions s'han referit als plànols acceptats per les dues parts -Contractista i Direcció
Facultativa-, durant la fase de replanteig.

EUROCÓDIGO 3, “Proyecto de estructuras de acero”.
Parte 1-1: Reglas generales y reglas para edificación.
















EUROCÓDIGO 4, “Proyecto de estructuras mixtas de hormigón y acero”.
Parte 1-2: Reglas generales proyecto de estructuras sometidas al fuego.

EUROCÓDIGO 4, “Proyecto de estructuras mixtas de hormigón y acero”.
Parte 1-1: Reglas generales y reglas para edificación.

EUROCÓDIGO 8, “Disposiciones para el proyecto de estructuras sismorresistentes”.
Parte 5: Cimentaciones, estructuras de contención de tierras y aspectos geotécnicos.

EUROCÓDIGO 8, “Disposiciones para el proyecto de estructuras sismorresistentes”.
Parte 1-1: Reglas generales acciones sísmicas y requisitos generales de las estructuras.

EUROCÓDIGO 8, “Disposiciones para el proyecto de estructuras sismorresistentes”.
Parte 1-2: Reglas generales

Reglas generales para edificios
NTE-ECG, “Cargas gravitatorias”
NTE-ECR, “Cargas por retracción”
NTE-ECS, “Cargas sísmicas”
NTE-ECT, “Cargas térmicas”
NTE-ECV, “Cargas de Viento”
NTE-EAF, “Forjados”
NTE-EAV, “Vigas”
NTE-EHU, “Forjados unidireccionales”
NTE-EHV, “Vigas”
NTE-EHS, “Soportes”
NTE-EHR, “Forjados reticulares”
NTE-EFL, “Fábrica de ladrillo”
NTE-EFB, “Fábrica de bloques”
NTE-WXV, “Vigas”
NTE-EXS, “Soportes”
NTE-CEG, “Estudios geotécnicos”
NTE-CPI, “Pilotes in situ”
Recomendaciones para el proyecto, construcción y control de anclajes al terreno. H.P.8-96.
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo
Manual para el cálculo de Tablestacas. Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo
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Pàg.:

1

P-1

1A21VPAE

u

Porta de fusta d'una full batent de 43mm de gruix. Marc de la fulla de 27x33mm, ànima
d'aglomerat alleugerit, dos cares de tauler MDF de 8mm lacat amb pintura per MDF color a
definir per la DF. Inclou serigrafia segons plànol detall. Amb tapetes de MDF lacades amb
pintura per MDF. Mida de la fulla de 2,10x0,8m. Amb maneta tesa model sena acabat inox i
clau tesa o equivalent. Tot segons plànols de detall i indicacions de la DF. Ref. Pi.P80.Fl.a
(CENT NORANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

192,95

€

P-2

1A21VPF4

u

Porta de 80+40x210 cm de llum de pas formada per dues fulles batents de 43mm de gruix
amb bastiment perimetral de fusta dura de 27x33mm, cantell acabat amb ABS llis, ànima
d'aglomerat alleugerit. 2 cares de tauler MDF hidròfug de 8 mm lacat amb pintura per MDF
color a definir per la DF. Amb tapetes de MDF lacades amb pintura per MDF. Mida d'una fulla
de 2,10x0,8m i l'altra de 2,10x0,4m. Amb maneta tesa model sena acabat inox i clau tesa o
equivalent.Tot segons plànols de detall del projecte d'execució. Ref. Pi.P80+40.Fl.a
(QUATRE-CENTS VINT EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

420,23

€

Porta de fusta d'una full batent de 43mm de gruix. Marc de la fulla de 27x33mm, ànima
d'aglomerat alleugerit, dos cares de tauler MDF de 8mm lacat amb pintura per MDF color a
definir per la DF. Inclou serigrafia segons plànol detall. Amb tapetes de MDF lacades amb
pintura per MDF. Mida de la fulla de 2,10x0,9m. Amb maneta tesa model sena acabat inox i
clau tesa o equivalent. Tot segons plànols de detall i indicacions de la DF. Ref. Pi.P90.Fl.a
(DOS-CENTS QUATRE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

204,16

Porta interior de 90x210 cm llum de pas formada per una fulla corredissa de 43mm de gruix
amb bastiment perimetral de fusta dura de 27x33mm, cantell acabat amb ABS llis, ànima
d'aglomerat hidròfug alleugerit, 2 cares de tauler MDF hidròfug de 8 mm acabat pintat color a
definir per la DF. Bastiment de fusta interior, revestit amb panell de MDF hidròfug 11mm
pintat. Contramarc metàl·lic tipus Eclisse model Syntesis versió cartró guix o equivalent amb
guia rail extraïble d'alumini 6060 norma UNE 9006:1 i carros de lliscament amb coixinets de
boles revestits amb niló elastomèric durabilitat 100.000 cicles UNI EN 1527. El contramarc ha
de ser fabricat per perfils de xapa galvanitzada SK 0.9mm de gruix, compost de 14 travessers
horitzontals, muntants verticals reforçats, travesser superior metàl·lic. Tirador en forma de U
acabat inox, de la casa Tesa sèrie Mare 400mm o equivalent i pany amb clau acabat d'acer
inoxidable. Tot segons plànols de detall del projecte d'execució. Ref. Pi.C90.Fhl.b
(SET-CENTS SIS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

706,06

Porta interior de 90x210 cm llum de pas formada per una fulla corredissa de 43mm de gruix
amb bastiment perimetral de fusta dura de 27x33mm, cantell acabat amb ABS llis, ànima
d'aglomerat hidròfug alleugerit, 2 cares de tauler MDF hidròfug de 8 mm acabat pintat color a
definir per la DF. Bastiment de fusta interior, revestit amb panell de MDF hidròfug 11mm
pintat. Contramarc metàl·lic tipus Eclisse model Syntesis versió cartró guix o equivalent amb
guia rail extraïble d'alumini 6060 norma UNE 9006:1 i carros de lliscament amb coixinets de
boles revestits amb niló elastomèric durabilitat 100.000 cicles UNI EN 1527. El contramarc ha
de ser fabricat per perfils de xapa galvanitzada SK 0.9mm de gruix, compost de 14 travessers
horitzontals, muntants verticals reforçats, travesser superior metàl·lic. Tirador en forma de U
acabat inox, de la casa Tesa sèrie Mare 400mm o equivalent i i passador encastat amb
possibilitat d'obertura des de l'exterior de la casa Tesa model Serie Mare condena redonda o
equivalent.Tot segons plànols de detall del projecte d'execució. Ref. Pi.C90.Fl.b
(SET-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

745,96

Moble format per mòduls inferiors i superiors. Armaris i calaixeres de tauler de melamina
e:1,8mm amb revestiment laminat a dues cares color a definir per DF. Cantoneres amb PVC
llis, frontisses d'alumini anoditzat amb possibilitat d'obertura màxima de 180º. La base amb 4
potes anivellades amb regulació des de l'interior, sòcol doble, el 1r integrat a l'armari, fabricat
en tauler marí e:19mm i 1 secundari de PVC blanc. Taulell de treball tipus Silestone de gama
mitja o equivalent, acabat llis polit color a definir per DF col·locat sobre taulell hidròfug.
Tirador d’acer inoxidable de secció circular de 40mm. Sòcol fins a armari superior. Inclou
forats als mobles per integració de nevera, forn-microones, rentavaixelles i campana
extractora. Taulell amb forat per a pica i placa d’inducció de 60x50cm. El taulell de la pica és
de sistema de regulació d’alçada motoritzada mitjançant sistema hidràulic amb reforç
estructural a parament vertical.

682,89

P-3

P-4

P-5

P-6

1A21VPO1

1A21VPR3

1A21VPR4

1Q71UV11

u

u

u

u

(SIS-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

Pàg.:

2

P-7

1Q71V134

u

Illa de cuina format per quatre mòduls de tauler de melamina e:1,8mm amb revestiment
laminat a dues cares color a definir per DF. Cantoneres amb PVC llis, frontisses d'alumini
anoditzat amb possibilitat d'obertura màxima de 180º. La base amb 4 potes anivellades amb
regulació des de l'interior, sòcol doble, el 1r integrat a l'armari, fabricat en tauler marí e:19mm
i 1 secundari de PVC blanc. Taulell de treball i lateral tipus Silestone de gama mitja o
equivalent, acabat llis polit color a definir per DF col·locat sobre taulell hidròfug. Tirador
d’acer inoxidable de secció circular de 40mm.
(CINC-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

535,14

€

P-8

43512H51

m3

Fonament de formigó armat HA-25/B/20/IIa abocat amb bomba, armat amb 40 kg/m3
d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades i encofrat amb una quantia d'1 m2/ m3
(CENT SEIXANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

167,69

€

P-9

43ZP1AE1

m2

Travada de fonament nou corregut a fonament existent, amb perforació i injectat continu,
introducció d'acer en barres corrugades amb una quantia de 10.8 kg/m2, amb cavalcament,
reblert posterior dels orificis amb resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa
viscositat i pont d'unió entre superficies de formigó amb resines epoxi sense dissolvents, de
dos components
(SEIXANTA-SIS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

66,05

€

P-10

44LFV111

m

Tapar forat d'escala amb col·locació de bigueta metàl·lica IPE 220 , amb repicat de paviment
i capa de compressió de la part afectada, col·locació de la bigueta nova, restitució
d'entrebigat amb supervisell ceràmic, capa de compressió de formigó estructural
HA-25/B/10/I, abocat amb bomba, inclòs daus de recolzament de formigó estructural
HA-25/B/10/I, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i transport de residus a
instal·lació autoritzada de gestió de residus
(CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

154,37

€

P-11

44M1V111

m

Estintolament de paret d'obra ceràmica de 14 a 20 cm de gruix, amb un perfil d'acer per a
estructures S275JR laminats en calent, amb una quantia de 48.30 kg/m, per a pas de 0.8 a
1.5 m d'amplària, col·locat sobre daus de recolzament de formigó estructural HA-25/B/10/I de
mides 20x20x20 cm, ataconat amb morter sense retracció de perfil a paret existent i
reparació amb reposició de peces de brancal d'obra ceràmica amb peces de maó massís
d'elaboració mecànica R15 N/mm2, per a revestir de 290x140x50 mm, col·locades amb
morter ciment 1:3, inclòs apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl·lic de
<= 150 kN de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor
(DOS-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

276,77

€

P-12

44M1V221

m

Estintolament de paret d'obra ceràmica de 14 a 20 cm de gruix, amb perfils d'acer per a
estructures S275JR laminats en calent, amb una quantia de 242 kg/m, per a pas de 1,5-5 m
d'amplària, col·locat sobre pilars d'acer S275JR laminats en calent ,ataconat amb morter
sense retracció perfil a paret existent i a fonament i reparació amb reposició de peces de
brancal d'obra ceràmica amb peces de maó massís d'elaboració mecànica R15 N/mm2, per a
revestir de 290x140x50 mm, col·locades amb morter ciment 1:3, inclòs apuntalament per les
dues bandes amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kN de càrrega màxima, enderroc amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
(VUIT-CENTS CATORZE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

814,76

€

P-13

44M1V224

u

Estintolament de paret d'obra ceràmica de 29 cm de gruix, amb dos perfil d'acer per a
estructures S275JR laminats en calent, amb una quantia de 182 kg/m, per a una càrrega total
de 24 t/m, per a pas de 1,5-3,5 m d'amplària, col·locat sobre sobre daus de recolzament de
formigó estructural HA-25/B/10/I, apuntalament per una banda amb puntal tubular metàl·lic de
<= 150 kN de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor. no inclou elements de fonamentació
(CINC-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

585,67

€

P-14

44M1V325

u

Formació d'obertura en paret de façana d'obra de fàbrica de 29 cms de gruix, amb
formació/reparació amb reposició de peces de brancal d'obra ceràmica amb peces de maó
massís d'elaboració mecànica R15 N/mm2, per a revestir de 290x140x50 mm, col·locades
amb morter ciment 1:3 en paret existent fins a forjat,dues lindes prefabricades de ceràmica
armada de 14 cm d'amplària i 2.7 m de llargària, per a revestir, col·locada amb el mateix

423,54

€

€

€

€

€
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morter de la paret, apuntalament per una banda amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kN de
càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor. no inclou elements de fonamentació
(QUATRE-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)
P-15

P-16

4A1EVFC2

4A1EVFV2

u

u

Finestra exterior de mides totals aproximades 387x212 cm composada per quatre mòduls
iguals, de mides 97x212 cm, part superior abatible i inferior fixa, d'alumini tipus CS68HV amb
fulla oculta de Reynaers o equivalent, amb trencament de pont tèrmic realitzat amb platines
de poliamida de 23mm en forma d'omega reforçades amb fibra de vidre fixades als perfils
d'alumini. Inclòs premarc. Acabat lacat color a definir per la DF. Doble vidre tipus climalit
4+4/12/6mm amb cambra d'aire. Ref. Fe.P387.V
(MIL CINC-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

1.545,32

Porta exterior de mides totals aproximades 175x267 cm composada per dues fulles abatibles
de mides 105+70 x 215 cm i tarja superior fixa de 175x52 cm, d'alumini tipus CS68HV amb
fulla oculta de Reynaers o equivalent, amb trencament de pont tèrmic realitzat amb platines
de poliamida de 23mm en forma d'omega reforçades amb fibra de vidre fixades als perfils
d'alumini. Inclòs premarc. Acabat lacat color a definir per la DF. Doble vidre tipus climalit
4+4/12/6mm amb cambra d'aire. Ref. Pe.P105+70.V
(NOU-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

963,24

€

4A1EVFV3

u

Finestra exterior de fulles practicables de mides aproximades 207x138 cm d'alumini tipus
CS68HV amb fulla oculta de Reynaers o equivalent, amb trencament de pont tèrmic realitzat
amb platines de poliamida de 23mm en forma d'omega reforçades amb fibra de vidre fixades
als perfils d'alumini. Inclòs premarc .Acabat lacat color a definir per la DF. Doble vidre tipus
climalit 4+4/12/6mm amb cambra d'aire. Ref. Fe.P207.V
(SET-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

788,53

€

P-18

4A1EVFV4

u

Finestra exterior de fulles practicables de mides aproximades 223x136 cm d'alumini tipus
CS68HV amb fulla oculta de Reynaers o equivalent, amb trencament de pont tèrmic realitzat
amb platines de poliamida de 23mm en forma d'omega reforçades amb fibra de vidre fixades
als perfils d'alumini. Inclòs premarc. Acabat lacat color a definir per la DF. Doble vidre tipus
climalit 4+4/12/6mm amb cambra d'aire. Ref. Fe.P233.V
(VUIT-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

881,42

€

Finestra exterior de mides totals aproximades 364x120 cm amb una fulla practicable de
90x120 cm i una fulla fixa de 274xx120 cm d'alumini tipus CS68HV amb fulla oculta de
Reynaers o equivalent, amb trencament de pont tèrmic realitzat amb platines de poliamida de
23mm en forma d'omega reforçades amb fibra de vidre fixades als perfils d'alumini. Inclòs
premarc. Acabat lacat color a definir per la DF. Doble vidre tipus climalit 4+4/12/6mm amb
cambra d'aire. Ref. Fe.P364.V
(NOU-CENTS SET EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

907,82

Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en roca de resistència a la
compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i amb
les terres deixades a la vora
(QUARANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

43,25

Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb
una compactació del 90% del PM
(TRES EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

3,42

Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb
guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1
(VUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

8,99

Revestiment de parament vertical amb làmina vinílica d'1 mm de gruix acabat ratllat o amb
dibuix de la casa Vescom o equivalent a definir per la direcció facultativa, col·locat adherit,
inclòs preparació de suport amb raspat i allisat de la paret.
(VINT-I-SET EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

27,45

P-20

P-21

P-22

P-23

4A1EVFV5

E222B836

E225177A

E8121412

E867V0FT

u

m3

m3

m2

m2
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P-24

E9P2V192

m2

Paviment de PVC homogeni en rotlle, classe 34-43, segons UNE-EN 649 i gruix de 2 mm,
col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de
diàmetre 4 mm tipus Aquarius d'Altro o equivalent. Color a definir per la DF. Antilliscant
classe 3, amb creació de pendents.
(TRENTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

39,61

€

P-25

E9U6P01W

m

Sòcol mitja canya per paviment vinilic amb revestiment aplacat. Sòcol vinílic de 2mm de gruix
i 20 cm d'alçada, col·locat d'acord amb les prescripcions del fabricant i el plec de condicions
tècniques, les juntes seran segellades en calent i a 45º en els angles. Inlou la formació de
mitja canya.
(SETZE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

16,88

€

P-26

E9U7V110

m

Sòcol de fusta de tauler hidròfug de DM de 25 mm de gruix,de superfície rexapada color
blanc, de 8 cm d´alçària, col·locat amb tacs d´expansió i cargols
(VUIT EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

8,79

€

P-27

EAM2V120

u

Porta metàl·lica Talla-Focs pivotant galvanitzada més antifinger de dues fulles desiguals
EI-60 C5 de mesures 1000x2050mm. i 400x2050m model. Túria Premium d'Andreu o
equivalent, amb certificat d'homologació, 3 xapes d'acer de 1mm. acoblades entre si sense
soldadures, farcit de material ignífug, doble capa de llana de roca i placa de cartró-guix, full
de gruix 75mm., cargols mètrics, 5 frontisses amb marcatge CE de doble pala i regulació en
alçada, amb marc tipus CS5 de 1,5 mm. de gruix, ajustat i preparat per la seva fixació a obra
mitjançant urpes d'acer o per cargolar a bastiment de base, ferradura embotida amb
tancament a un punt amb marcatge CE, escut de placa quadrada d'acer inoxidable model
Tesa Seine. Amb barra antipànic model Touch de Tesa o equivalent i selector tipus GS 5000
de la casa Geze o equivalent integrat a la porta. Mecanitzat per a obertura electrificada.
Inclou pany i clau per bloquejar l’entrada des de l’exterior. Ref. Pi.P100+30.M
(MIL SET-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

1.734,74

€

P-28

EAU1VA20

u

Paret maniobrable insonoritzada PMI ANAUNIA model A430 amb aïllament acústic Rw 0 43
Db o equivalent. La paret està composada per elements independents entre si, penjats
mitjançant carros de lliscament amb coixinets a esfera de Dmin =40 mm a una guia de sostre
d'alumini anoditzat de 121x88 mm, amb aletes de suport fals sostre al tall inferior guia.
Elgruix total de la paret es de 106 mm. Altura total 2.25 m i Els panells de revestiment estan
fets de conglomerat classe E1 (baixa emissió de formaldeido) de 16 mm de gruix, ignífug
classe 1, amb fresat vertical en tota la seva longitud per contenir el perfil vertical de topall.
Acabat superficial de melamina, color a definir per la DF. Inclòs estructura (biga) suportació a
forjat. Inclou estructura d'envà mòbil, tubular, platinesde suport de tub pintades anticorrosió i
formació d'encastos a parets.
(DOS MIL EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

2.000,70

€

P-29

EC1K1501

m2

Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat sobre suport hidròfug, encastat i enrassat
amb enrajolat
(SETANTA EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

70,77

€

P-30

ED111B11

m

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 32 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró
(TRETZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

13,86

€

P-31

ED111B21

m

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró
(TRETZE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

13,99

€

P-32

ED111B31

m

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró
(CATORZE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

14,70

€

P-33

ED111B71

m

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró
(VINT EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

20,84

€

€

P-17

P-19
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P-34

ED15TD02

m

Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 50 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides
(DEU EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

10,85

€

P-35

ED7FP162

m

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 110
mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN 1456-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i
reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub
(TRENTA EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

30,11

€

Caldera de condensació de 24 kW de potència calorífica, de planxa d'alumini, per a calefacció
i aigua calenta sanitària MODEL PLATINUM COMBI PLUS 24AIFM de la MARCA BAXI , de
3 bar de pressió, producció d'aigua calenta sanitària i calefacció , per a gas natural, amb
vàlvules, inclou disposit acumulador de 80 L. Dissenyada segons els requisits del
REGLAMENTO 813/2013 , amb una classe d'eficiència energètica en calefacció i aigua
calenta sanitària segons REGLAMENTO 811/2013, col·locada
(QUATRE MIL CINC-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

4.555,98

P-36

EE228N5AL81Y u

EE51KQ10KDFI m2

Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303,
de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,78125 m2.K/W, amb recobriment exterior de alumini
i malla de reforç i recobriment interior de teixit de vidre negre ref. 49876 de la serie
Conductes Climaver d'ISOVER , muntat encastat en el cel ras
(QUARANTA EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

40,16

€

P-38

EE618690

m2

Aïllament tèrmic amb planxa d'escuma elastomèrica per a aïllament tèrmic d'equips i
conductes, autoadhesiva, de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, muntat exteriorment, adherit
(QUARANTA EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

40,27

€

P-39

EEJ21222

u

Subministrament i instal·lació de fan-coil vertical, amb carcassa de disseny realitzada en
alumini lacat en blanc, amb ventilador tangencial, per a treballar en sistemes de distribució
d'aigua de 2 tubs, 1,32 kW de potència frigorífica màxima i 1,38 kW de potència calorífica
màxima, de 40 W de potència elèctrica total absorbida, alimentació monofàsica de 230 V,
amb termòstat digital de temperatura ambient, safata de recollida de condensats, i tarja de
comunicació, col·locat en paret, prop de terra. Inclosos tots els accessoris de fixació i
conexionado.Totalment instal·lat, provat i en perfecte funcionament.
Model ART-U-20, Marca GALLETTI.
(NOU-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

934,05

€

P-40

P-41

P-42

EEJ7TD02

EEJ7TD03

EEK1TD01

u

u

u

Subministrament i col·locació d'unitat interior del tipus conductes horitzontal, amb ventilador
centrífug, per a treballar en sistemes de distribució per aigua, a 2 tubs, de 2,38 kW de
potència frigorífica i 2,83 kW de potència calorífica màxima, a caudal de 341 m3 / h, amb filtre
d'aire G3 de polipropilè, motor BLDC, amb alimentació monofàsica a 230V / 50Hz, amb
termòstat digital de temperatura ambient, amb control electromecànic, tarja de comunicació,
safata de recollida de condensats i bomba de desguàs. Includos tots els materials auxiliars de
muntatge. Totalment instal·lat i en perfecte funcionament.
Model ESTRO-GT-6 Marca GALLETTI.
(CINC-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

548,56

Refredadora exterior monobloc 19,7 kW GALLETI Refredadora d'aigua de condensació per
aire amb ventiladors centrifucs, de 19,7 kW de potència frigorífica, i una potència elèctrica de
6,6kW amb alimentació trifàsica de 400 V, amb 1 compressor del tipus hermètic rotatiu i fluid
frigorífic R407c, amb bescanviador de tubs de coure i aletes d'alumini al costat de l'aire i
bescanviador de plaques d'acer inoxidable al costat de l'aigua
(CINC MIL CINQUANTA-CINC EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

5.055,16

Boca d'extracció d'acer galvanitzat, regulable per a fixació mitjançant clips a fals sostre. Amb
acabat lacat blanc RAL 9010. Inclosos tots els treballs i materials auxiliars per a la correcta
finalització de la partida. Marca Madel, model: BWC.

13,19

(TRETZE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

6

EEK2TD10

u

Difusor lineal d'alumini lacat en blanc, per a conducte, fixat a extradós o fals sostre, inclòs
plenum de connexió amb regulació de cabal, i tot el material auxiliar de muntatge i fixació.
Marca Madel, model LMT, de dimensions 400x200 mm de secció recta i fixada al bastiment.
Totalment instal·lat i en perfecte funcionament.
(CINQUANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

57,45

€

P-44

EEK2TD11

u

Difusor lineal d'alumini lacat en blanc, per a conducte, fixat a extradós o fals sostre, inclòs
plenum de connexió amb regulació de cabal, i tot el material auxiliar de muntatge i fixació.
Marca Madel, model LMT, de dimensions 400x150 mm de secció recta i fixada al bastiment.
Totalment instal·lat i en perfecte funcionament.
(QUARANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

46,35

€

P-45

EEKNTD03

u

Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla
metàl·lica, de 400x200 mm, aletes en Z i fixada al bastiment
(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

58,19

€

P-46

EEM9TD02

u

Ventilador en línia per a conducte rectangular de xapa acer galvanit. de 450 x 150 mm, motor
monofàsic, IP 54, 29 W de potència i un cabal màxim de 125 m3/h , nivell de pressió sonora
DE 24dB(A), muntat en el conducte.
Marca: Soler&Palau, Model: TD-160/100 N SILENT.
(CENT SETANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

174,64

€

P-47

EEN11813

u

Filtre d'aire circular d'eficàcia alta, de la classe F-8 segons la norma UNE-EN 779, de 200
mm de diametre i de 135 mm de gruix, bastiment de plàstic amb pestanya, cabal nominal de
900 m3/h i caiguda de pressió inicial de 70 Pa, amb un rendiment mig fotomètric del 90 %,
muntat sobre bastidor o caixa
(QUARANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

43,60

€

P-48

EEU11113

u

Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació
incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre, roscat
(QUINZE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

15,21

€

P-49

EEU6A230

u

Manòmetre per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de connexió de 1/2´´
G, instal·lat
(VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

26,90

€

P-50

EFA19442

m

Tub de PVC de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, encolat,
segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
(DEU EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

10,76

€

P-51

EFB46831

m

Tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 2,8 mm de gruix, de la sèrie
3,2 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment
(QUATRE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

4,97

€

P-52

EFB48A31

m

Tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 3,5 mm de gruix, de la sèrie
3,2 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment
(CINC EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

5,98

€

P-53

EFC14B22

m

Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x2,8 mm, sèrie S 3,2 segons
UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
(TRES EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

3,92

€

P-54

EFC15B22

m

Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x3,5 mm, sèrie S 3,2 segons
UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

4,82

€

€

€

€
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P-55

EFC16B22

m

Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x4,4 mm, sèrie S 3,2 segons
UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
(SIS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

6,50

€

P-56

EFC17A22

m

Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x6,7 mm, sèrie S 2,5 segons
UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
(NOU EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

9,36

€

Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x5,5 mm, sèrie S 3,2 segons
UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
(VUIT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

8,94

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 19 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat mitjà
(SIS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

6,44

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 19 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat mitjà
(SET EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

7,38

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 19 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat mitjà
(VUIT EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

8,10

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 19 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat mitjà
(VUIT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

8,55

Caixa per a quadre de distribució metàl·lic, i porta amb pany i clau, 5 fileres de 24 mòduls per
a muntatge superficial, de dimensions 550x900x250mm, Incloent, repartidors, borners,
obturadors, soports per als rails, rails DIN, barra de terra perforada, borner de connexió a
terra, i tots els elements necessaris per al seu muntatge, fixació i posada en servei. Totalment
instal·lat i en perfecte funcionament.
(MIL CINQUANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

1.055,57

P-57

P-58

P-59

P-60

P-61

P-62

EFC17B22

EFQ3387L

EFQ3389L

EFQ338BL

EFQ338CL

EG144TD5

m

m

m

m

m

u

€

€

P-64

EG161512

u

Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 120x160 mm, amb grau de protecció IP-40,
muntada superficialment
(DINOU EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

19,18

€

Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 160x200 mm, amb grau de protecció IP-54,
muntada superficialment
(VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

23,90

Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment
(DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

2,50

m

2,79

€

P-68

EG222511

m

Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat
(ZERO EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

0,92

€

P-69

EG222711

m

Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat
(ZERO EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

0,99

€

P-70

EG222811

m

Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat
(UN EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

1,05

€

P-71

EG222911

m

Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat
(UN EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

1,19

€

P-72

EG2A1E12

m

Canal aïllant de PVC per a quadres elèctrics i alimentació de maquinaria , amb lateral llis, de
60x100 mm, muntada superficialment
(DEU EUROS AMB UN CÈNTIMS)

10,01

€

P-73

EG2DG6E8

m

Safata metàl·lica reixa amb coberta d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 150 mm,
col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport
(VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

26,30

€

P-74

EG312664

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub
(VUIT EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

8,28

€

P-75

EG315324

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K
(AS+), tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, col·locat en tub
(DOS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

2,18

€

P-76

EG31T332

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
Marcatge Cca-s1b,d1,a1, tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat superficialment
(DOS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

2,37

€

P-77

EG31T344

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
Marcatge Cca-s1b,d1,a1, tripolar, de secció 3 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines
amb baixa emissió fums, col·locat en tub
(TRES EUROS AMB SET CÈNTIMS)

3,07

€

P-78

EG31T354

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
Marcatge Cca-s1b,d1,a1, tripolar, de secció 3 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines
amb baixa emissió fums, col·locat en tub
(CINC EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

5,13

€

€

11,99

EG21251J

Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment
(DOS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

€

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40,
muntada superficialment
(ONZE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-66

m

€

u

u

8

EG21271J

€

EG151512

EG161722
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€
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P-65
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P-79

EG325T24

m

Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K
(AS), Marcatge Cca-s1b,d1,a1, unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament poliolefines,
amb baixa emissió fums, col·locat en tub
(ZERO EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

0,96

€

P-80

EG325T34

m

Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K
(AS), Marcatge Cca-s1b,d1,a1, unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament poliolefines,
amb baixa emissió fums, col·locat en tub
(UN EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

1,13

€

Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K
(AS), Marcatge Cca-s1b,d1,a1, unipolar, de secció 1 x 6 mm2, amb aïllament poliolefines,
amb baixa emissió fums, col·locat en tub
(DOS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

2,81

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
(TRENTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

35,88

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
(TRENTA-SIS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

36,37

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
(TRENTA-VUIT EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

38,10

P-81

P-82

P-83

P-84

EG325T54

EG415D99

EG415D9B

EG415D9C

m

u

u

u

€

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tripolar
(3P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
(CINQUANTA EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

50,98

€

P-86

EG415DJC

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,
tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall
segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
(SEIXANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

66,49

€

P-87

EG415DJD

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,
tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall
segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
(SEIXANTA-SET EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

67,78

€

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 40 A d'intensitat nominal,
bipolar (2P), de sensibilitat 0.03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
(TRENTA-NOU EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

39,78

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar
(4P), de sensibilitat 0.03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
(CENT SETANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

179,91

P-89

EG4242JH

u

u

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar
(4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
(DOS-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

246,10

€

P-91

EG47494E

u

Interruptor en càrrega modular de 63 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada
d'aïllament (Ui), tetrapolar (4P), tall completament aparent amb indicador mecànic de
senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús AC-22A
segons UNE-EN 60947-3, de 4 mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a pressió
(SETANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

79,55

€

P-92

EG4R86G0

u

Contactor amb comandament manual de 3 posicions, de 230 V de tensió de control, 16 A
d'intensitat nominal, tripolar (3P), 3NA, format per 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària cada
un, per a un circuit de potència de 230 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1,
fixat a pressió
(QUARANTA-SET EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

47,73

€

P-93

EG611021

u

Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt, encastada
(UN EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

1,91

€

P-94

EG612021

u

Caixa de mecanismes, per a dos elements, preu alt, encastada
(DOS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

2,79

€

P-95

EG613021

u

Caixa de mecanismes, per a tres elements, preu alt, encastada
(TRES EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

3,45

€

P-96

EG61TD32

u

Subministrament i muntatge de caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc
de treball, amb capacitat per a 6 mecanismes modulars de la sèrie LS990 de JUNG o
equivalent, composat per 4 preses de corrent i 2 preses de dades RJ45, muntat
superficialment. Inclosa la mecanització i les peces de connexió necessàries per passar els
conductors d'acord amb les indicacions de la direcció facultativa. Inclosos tots els treballs i
materials auxiliars per a la correcta finalització de la partida.
(SEIXANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

62,73

€

P-97

EG61TD33

u

Subministrament i muntatge de caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc
de treball, amb capacitat per a 6 mecanismes modulars de la sèrie LS990 de JUNG o
equivalent, composat per 2 preses de corrent i 2 preses de dades RJ45, muntat
superficialment. Inclosa la mecanització i les peces de connexió necessàries per passar els
conductors d'acord amb les indicacions de la direcció facultativa. Inclosos tots els treballs i
materials auxiliars per a la correcta finalització de la partida.
(CINQUANTA-CINC EUROS)

55,00

€

P-98

EG61TDI1

u

Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic,
de 3 columnes, amb capacitat per a 6 mecanismes modulars, muntat superficialment
(VINT-I-SIS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

26,28

€

P-99

EG61TDI2

u

Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic,
de 2 columnes, amb capacitat per a 4 mecanismes modulars, muntat superficialment
(VINT-I-UN EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

21,20

€

P-100 EG621193

u

Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat
(DEU EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

10,29

€

P-101 EG621G93

u

Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat
(DEU EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

10,53

€

€

u

u

10

EG424CJH

€

EG415DCC

EG42129H

Pàg.:
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€
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P-102 EG621J93

u

Commutador de creuament, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu
alt, encastat
(CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

14,54

€

P-103 EG62D1DJ

u

Interruptor, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau
de protecció IP-55, preu mitjà, muntat superficialment
(SETZE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

16,51

€

P-104 EG63115B

u

Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V,
amb tapa i marc, preu alt, encastada
(ONZE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

11,16

€

P-105 EG631EA3

u

Presa de corrent tipus universal, d'espigues planes (2P+T), 25 A 250 V, amb tapa, preu alt,
encastada
(TRETZE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

13,97

€

P-106 EG63D15S

u

Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb
tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt, muntada superficialment
(ONZE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

11,67

€

Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral, de superfície(2P+T), 16 A 250 V, amb
tapa, amb grau de protecció IP-44, preu superior, encastada
(VINT-I-DOS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

22,06

Presa de corrent bipolar de superficie (2P+T), amb presa de terra, de 16 A 250 V, per a
receptor monofàsic realitzada amb regleta dins de caixa de derivació estanca, incloent amb
tapa, amb grau de protecció IP-44, totalment instal·lada i en perfecte funcionament.
(TRENTA-SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

37,50

Polsador, de superfície, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla , preu alt

10,30

P-107 EG63TDI4

P-108 EG63TDI5

P-109 EG64TD10

u

u

u

u

Subministrament i col·locació de panell de polsadors amb indicador lumínic per al control de
les línies d'enllumenat. Inclou tots els accessoris necessaris. Totalment muntat i en perfecte
funcionament.

366,59

Subministrament i muntatge de punt de llum exterior a paret temperatura de color i acabat
portalàmpares segons DF. Totalment muntat i connexionat, en perfecte estat de
funcionament. Inclosos tots els treballs i materials auxiliars per l'acabament de la partida.
(VINT-I-UN EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

21,04

€

P-116 EH32TD39

u

Subministrament i muntatge de lluminària de superficie tipus LED de 12 W, 960 lm,
temperatura de color 3000 K, acabat cromat.
Model Sheid, marca Exo Lighting, ref. 513B-L012B-32.
Totalment muntat i connexionat, en perfecte estat de funcionament.
Inclosos tots els treballs i materials auxiliars per l'acabament de la partida.
(CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

138,04

€

P-117 EH32TD50

u

Downlight empotrable model MOODY G2 1700 WW WFL TRIAC BK, de la marca LAMP. Cos
fabricat en
injecció de alumini amb tractament de cataforesis. Model per COB amb temperatura de color
blanc càlid i equip electrònic incorporat. Reflector Wide Flood. Amb grau de protecció IP20.
Classe de aillament II.
(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

58,66

€

P-118 EH32TD51

u

Downlight de superfície
(CENT TRENTA-SET EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

137,88

€

P-119 EH32TD52

u

Lluminària tipus pantalla LED per empotrar model PLAT G3 600x600 3400 WW OPAL IP WH,
28 W de la marca LAMP. Fabricada en acer pintatn en blanc mate i difusor opal de
policarbonat. Model amb LED MID-POWER, temperatura de color blanc càlid i equip
electrònic incorporat.
(CENT QUARANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

145,23

€

P-120 EH32TD53

u

Lluminària lineal tipus aplic per al mirall del lavabo
(CINQUANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

59,29

€

P-121 EH32TD69

u

Subministrament i muntatge de Tira flexible model FINE LED STRIP IP65 24V 5M 9 W/m de
la marca LAMP. Model per a LED MID-*POWER, temperatura de color blanc càlid. Amb un
grau de protecció IP65. Classe d'aïllament III. Se subministra en bobina de 5 metres i adhesiu
3M a la zona posterior. Aquestes tires permeten el tall modular.
(CENT NORANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

193,60

€

P-122 EH61TD20

u

Subministrament i col·locació de lluminària d'emergència tipus LED de superfície o
empotrada, compacta, de 3W i 350 lm, de funcionament no permanent.
(SEIXANTA-SET EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

67,39

€

P-123 EH61TD23

u

Subministrament i col·locació de lluminària d'emergència tipus LED empotrada, circular
model Izar marca Daisalux o similar.
(NORANTA-NOU EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

99,70

€

P-124 EJ2Z4137

u

Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu mitjà, amb sortida de diàmetre 1/2´´ i
entrada de 1/2´´
(QUARANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

42,82

€

P-125 EJ2Z4139

u

Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu mitjà, amb sortida de diàmetre 3/4´´ i
entrada de 3/4´´
(CINQUANTA EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

50,29

€

P-126 EJ2ZA131

u

Aixeta de regulació, muntada superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, amb sortida per a
maniguets roscada de diàmetre 1/2´´ i entrada roscada de 1/2´´
(TRETZE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

13,43

€

€

€

€

€

P-111 EG731183

u

Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a càrregues resistives de fins a 1000
W de potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió,
sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, amb tapa, preu alt, encastat
(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SET CÈNTIMS)

58,07

€

P-112 EG82TD01

u

Polsador d'avís sistema pacient-infermera, tipus tirador de bany per a trucada d'alarma a
centraleta de control marca ALCAD o similar. REF. 9410034 MODEL. LCC-120
(CENT VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

123,39

€

P-113 EG82TD02

u

Centraleta autonoma que permet controlar fins a 5 lavabos. Permet senyalitzar de forma
lluminosa i independent les trucades des dels dispositius connectats als pulsadors. Tanmateix
permet senyaltizar de forma acústica i en pantalla.
REF.9400018 MODELO. RAB-010
(DOS-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

266,32

€

Avisador acústic, de tipus universal, so brunzent, de 230 V de tensió d'alimentació, amb tapa,
preu alt, encastat
(DIVUIT EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

18,03

u

12

u

(TRES-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-114 EGA21113

Pàg.:

P-115 EH32TD22

(DEU EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)
P-110 EG68TD01

Data: 14/05/19

€
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P-127 EJ2ZN43K

u

Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu mitjà, amb dues
unions roscades de 1/2´´
(ONZE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

11,61

€

P-141 EM111120

u

Detector de fums òptic per a instal·lació contra incendis convencional, segons norma
UNE-EN 54-7, amb base de superfície, muntat superficialment
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

34,03

€

P-128 EJ2ZTDI1

u

Partida corresponent a la connexió de la xarxa de fontaneria a la instal·lació existent. Incloent
tot el material necessari, totalment connectat i en perfecte funcionament.
(DOS-CENTS DISSET EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

217,56

€

P-142 EM11U001

u

134,68

€

P-129 EJ2ZTDI2

u

Partida corresponent a la connexió de la xarxa de sanejement a la instal·lació existent.
Incloent tot el material necessari, totalment connectat i en perfecte funcionament.
(DOS-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

247,74

€

Sistema de detecció de fums per a conductes constituït per un detector de fums òptic de tipus
convencional segons norma UNE-EN 54-7, col·locat a l'interior d'una caixa metàl·lica
proveïda de pilot d'alarma, ràcords amb premsaestopa per a l'entrada de cables, i tubs de
presa de mostres per a inserir en el conducte, col·locat
(CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-143 EM121406

u

275,83

€

Desguàs sifònic per a plat de dutxa, amb reixeta incorporada, de PVC de diàmetre 40 mm,
connectat a un ramal de PVC
(VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

26,39

Central de detecció d'incendis convencional per a 4 zones, amb doble alimentació, amb
funcions d'autoanàlisi automàtic amb indicador d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió
de zona i de prova d'alarma, i muntada a la paret
(DOS-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-144 EM141202

u

124,57

€

11,36

€

Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional, accionament manual per
canvi posició d'element fràgil (rearmable), segons norma UNE-EN 54-11, muntat
superficialment
(CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

6,94

€

P-145 EM31261J

u

Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat,
amb suport a paret
(QUARANTA-SIS EUROS AMB UN CÈNTIMS)

46,01

€

P-130 EJ3227DG

u

€

P-131 EJ3317P7

u

Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC, de diàmetre 40 mm,
connectat a un ramal o a un sifó de PVC
(ONZE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-132 EJ33TD02

u

Sifó registrable de PVC de diàmetre 32 mm, connectat a un ramal de PVC
(SIS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-133 EJ33U010

u

Sifó de botella per a lavabo d'acer inoxidable, de D 32 mm, amb vàlvula, tap i cadeneta
incorporats, connectat al ramal de PVC
(DIVUIT EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

18,40

€

P-146 EM31351K

u

Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb
armari muntat superficialment
(CENT DISSET EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

117,58

€

P-134 EJ3847F7

u

Desguàs recte per a aigüera, amb sobreeixidor, tap i cadeneta incorporats, de PVC, de
diàmetre 50 mm, connectat a un ramal o a un sifó de PVC
(DIVUIT EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

18,12

€

P-147 EN314727

u

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre
nominal 1/2´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment
(DEU EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

10,71

€

P-135 EJ38B7DG

u

Sifó de botella per a aigüera d'una pica, de PVC, de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal
de PVC
(DOTZE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

12,06

€

P-148 EN315727

u

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre
nominal 3/4´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment
(ONZE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

11,72

€

P-136 EJ42U010

u

Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer
inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de
sabó i clau de seguretat , col·locat amb fixacions mecàniques
(SEIXANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

69,73

€

P-149 EN316727

u

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre
nominal 1´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment
(SETZE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

16,71

€

P-137 EJ43U005

u

Dispensador de paper de mans en bobina de plàstic tècnic de color blanc de la casa
Eurosanic ref. AG-40000 o equivalent, col·locat amb fixacions mecàniques. Inclou cargols
d'acer inoxidable i tacs necessaris per el muntatge en paret.
(CENT QUARANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

149,23

€

P-150 EN317727

u

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre
nominal 1´´1/4, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment
(VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

23,28

€

P-151 EN318727

u

28,71

€

Porta-rotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb tapa, de dimensions 68 x 131 x 150 mm,
col·locat amb fixacions mecàniques
(DINOU EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

19,08

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre
nominal 1´´1/2, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment
(VINT-I-VUIT EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-152 EN319727

u

42,72

€

Barra per a tovallola, d'acer inoxidable 304 pintat en eprox color blan,c 600 mm de llargària,
col·locat amb fixacions mecàniques
(VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

26,31

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre
nominal 2´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment
(QUARANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-153 EN811597

u

25,16

€

Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1´´1/4,
connectat a una bateria o a un ramal
(CENT VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

126,74

Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/4 de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic, muntada superficialment
(VINT-I-CINC EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-138 EJ4ZU015

P-139 EJ4ZU120

P-140 EJM12407

u

u

u

€

€

€
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P-154 ENE17604

u

Filtre colador d'acer inoxidable 1.4409 (AISI 316), de diàmetre nominal 1´´1/4, de 40 bar de
PN, roscat, muntat superficialment
(TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

33,43

€

P-155 ENL21431

u

Bomba centrífuga en línia per a instal·lacions de climatització, de rotor sec, connexions
hidràuliques embridades de 25 mm diàmetre nominal en l'aspiració i en la impulsió, per al
següent punt de funcionament de 3 m3/h i 7 mca, motor monofàsic de 230 V i 190 W de
potència a 2900 rpm, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb fixació mitjançant rácords
roscats.
Marca Sedical Model SAP 25/125-0,25/K. Totalment instal·lada i en perfecte funcionament.
(CINC-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

532,72

€

Bomba centrífuga en línia per a instal·lacions d'ACS, de rotor sec, connexions hidràuliques
embridades de 25 mm diàmetre nominal en l'aspiració i en la impulsió, per al següent punt de
funcionament de 1 m3/h i 7 mca, motor monofàsic de 230 V i 190 W de potència a 2900 rpm,
cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb fixació mitjançant rácords roscats.
Marca Sedical Model SAP 25/8 T. Totalment instal·lada i en perfecte funcionament.
(QUATRE-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

471,91

Subministrament i col·locació del PAU + distribuidor amb connector F amb les següents
característiques:
Número de sortides: 4
Pèrdues d'inserció (dB): 7,5 (MATV) / 9,5 (FI)
Rebuig entre sortides (dB): >20 (MATV) / >20 (FI)
Inclosos tots els connectors i accessoris necessaris per al seu muntatge i per el seu correcte
funcionament.
Totalment muntat i en funcionament.
Marca Televés referència 5154 o similar equivalent.
(VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

25,76

Subministrament i col·locació de presa de senyal RTV/FI separadora amb les següents
característiques:
Atenuació (UHF): 1 dB
Atenuació (FI): 1,5 dB
Amb pas de corrent continua per a FI.
Marca Televés, model 5416.
Inclòs registre per a la col·locació de la presa encastada i també embellidor de la mateixa
marca i sèrie que la resta de mecanismes previstos en el projecte elèctric corresponent.
Inclosos tots els accessoris necessaris per al seu muntatge i funcionament.
Totalment muntada i en funcionament.
(VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

28,41

P-156 ENL2M246

P-157 EP13TD00

P-158 EP14T112

P-159 EP15T112

P-160 EP27TD02

u

u

u

m

m

Subministrament i col·locació de cable coaxial amb les següents característiques:
Color blanc, diàmetre exterior 7 mm, impedància 75 ohms.
Atenuació 200 MHz: 0,080 dB/m
Atenuació 600 MHz: 0,142 dB/m
Atenuació 800 MHz: 0,154 dB/m
Atenuació 1000 MHz: 0,187 dB/m
Atenuació 1500 MHz: 0,234 dB/m
Atenuació 1750 MHz: 0255 dB/m
Atenuació 2150 MHz: 0,287 dB/m
Marca Televés, model 2141.
Inclosos tots els accessoris necessaris per al seu muntatge i funcionament.
Totalment muntat i en funcionament.
(UN EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

1,58

Cable bicolor 2x1,5 mm2.
Marca Auta, ref. CAB015012
Totalment muntat i connexionat, en perfecte estat de funcionament.
Inclosos tots els treballs i materials auxiliars per l'acabament de la partida.
(ZERO EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

0,92

Pàg.:

16

P-161 EP434620

m

Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 F/UTP,
aïllament de poliolefina i coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN
60332-1-2, col·locat sota tub o canal
(UN EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

1,48

€

P-162 EP746211

u

Armari metàl·lic mural per a sistemes de transmissió de veu, dades i imatge, amb bastidor
tipus rack 19´´, de 6 unitats d'alçària, de 600x400 mm (amplària x fondària), porta de vidre
securitzat amb pany i clau, fixat al parament
(DOS-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

282,58

€

P-163 EP7E1C10

u

Commutador (switch) gestionable, de 16 ports 10/100/1000 Mbps RJ45 i 2 ports tipus SFP
1/10Gbps compatible amb alimentació Ethernet (PoE) IEEE 802.3af i 802.3at, per armari
tipus rack, amb alimentació a 240V, col·locat i connectat
(DOS-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

228,85

€

P-164 EP7EW200

u

Punt d'acces inalambric a 2,4 GHz, compatible norma IEEE 802.11 b/g/n, amb antena
omnidireccional de 5 dBi de guany, amb protocols de seguretat WEP,WPA i WPA2, amb
alimentació i PoE segons norma IEE 802.3 af, per a ús exterior, instal.lat superficialment i
connectat
(SET-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

775,56

€

P-165 EP7Z631K

u

Safata fixa de xapa d'acer per a armari de comunicacions rack 19´´, sistema de fixació frontal
sobre el bastidor, d'1 unitat d'alçària, per a una càrrega màxima de 15 kg i una fondària de
250 mm, fixada mecànicament
(TRENTA-CINC EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

35,39

€

P-166 EP7ZE161

u

Regleta d'alimentació fixa, amb 6 bases schucko 2P+T de 16 A i 250 V, i un interruptor
bipolar de 16 A, per a armaris rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, muntatge horitzontal, fixada
mecànicament
(QUARANTA-VUIT EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

48,13

€

P-167 EQ5BU020

m

Taulell lineal d'acer inoxidable, damunt de tauler de DM hidròfug de 19mm de gruix amb sòcol
de 20 cm d'alçada soldat sense juntes. Collat a envà amb L metàl·liques cada 1m mínim de
tubs de secció 40x30mm de llargada horitzontal 400mm i vertical 300mm rigiditzades amb
una diagonal.
(DOS-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

286,25

€

P-168 EQ5BV120

m

Taulell lineal d'acer inoxidable, damunt de tauler de DM hidròfug de 19mm de gruix amb les
piques del mateix material encastades i sòcol de 20 cm d'alçada tot soldat sense juntes.
Collat a envà amb L metàl·liques cada 1m mínim de tubs de secció 40x30mm rigiditzades
amb una diagonal.
(QUATRE-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

425,30

€

P-169 ER66V55B

u

Plantació d'arbust o arbre d'alçada aproximada 90 cms en contenidor de 10 a 25 l, excavació
de clot de plantació de 50x50x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %,
reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg
(DISSET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

17,50

€

P-170 EY031000

u

Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de sostre alleugerit, de 5 a 20 cm de diàmetre i
fins a 350 mm de fondària
(SET EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

7,19

€

P-171 EY03TDI1

u

Forat amb equips per a tall/broca de diamant, a paraments verticals, de 5 a 20 cm de
diàmetre i fins a 350 mm de fondària
(VUIT EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

8,26

€

€

€

€

€

€

Data: 14/05/19
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P-172 F96AVP10

m

Data: 14/05/19

Vorada de separació de PVC de 13 cm. d'alçada tipus Secureedge de Global Edging o
equivalent. Part superior arrodonida en forma circular de tub i llengüeta inferior per a
subjecció al terreny, totalment instal·lada
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20,28

€

(VINT EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)
P-173 K2148J34

P-174 K215V30A

P-175 K2163511

P-176 K216V771

P-177 K2183501

P-178 K2183761

P-179 K218V231

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Enderroc de llosa d'escala de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor
(QUARANTA EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

40,27

Retirada punutal de grava de grava amb mitjans manuals i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor
(ONZE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

11,97

Enderroc de paredó de ceràmica 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor
(SET EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

7,83

Enderroc puntual de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, inclòs retirada de
dintells i altres elements dins de la paret, a mà i amb martell trencador manual i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor
(TRETZE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

13,74

Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor
(VUIT EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

8,80

Arrencada d'aplacat de pedra natural en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor
(DEU EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

10,90

Repicat d'arrebossat de morter de ciment inclòs tall en revestiment de 2 cm de fondària amb
disc de corborúmdum, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
(SETZE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

16,47

Enderroc de vorera de panot, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
(TRES EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

3,67

€

P-186 K219KFA0

m

Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb
disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir
(VUIT EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

8,42

€

P-187 K219V311

m3

Enderroc de solera de formigó en massa i paviment existent, amb compressor i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor
(CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

124,48

€

P-188 K21A1011

u

Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor
(DINOU EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

19,12

€

P-189 K21A2011

u

Arrencada de full i bastiment de balconera amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor
(DINOU EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

19,12

€

P-190 K21A3011

u

Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor
(NOU EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

9,56

€

P-191 K21B1011

m

Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor
(SIS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

6,32

€

P-192 K21B2011

m

Arrencada de passamà ancorat, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor
(UN EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

1,91

€

P-193 K21B3011

m2

Arrencada de reixa metàl·lica amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor
(SIS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

6,32

€

P-194 K222141C

m3

Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor
(SETANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

77,63

€

P-195 K222B412

m3

Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora
(SEIXANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

65,48

€

P-196 K2255R70

m3

Reblert de rasa o pou amb granulats de material reciclat de formigons, en tongades de 25 cm
com a màxim
(DINOU EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

19,08

€

P-197 K2R35069

m3

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15
km
(CINC EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

5,50

€

P-198 K2R54269

m3

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km
(SIS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

6,57

€

€

€

€

€

€

Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica
de runa sobre camió o contenidor
(TRES EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

3,87

€

P-181 K2192913

m2

Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
(DEU EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

10,06

€

P-182 K2194421

m2

Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor
(CINC EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

5,74

€

P-183 K2197821

m

Arrencada de sòcol ceràmic o de pedra, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor
(UN EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

1,15

€

P-184 K219A121

m

Arrencada de revestiment d'esglaó, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor
(CINC EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

5,74

€
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€
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Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, 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-DOS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

22,05

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, 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)
(CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

5,25

Paret estructural per a revestir de 14 a 30 cm de gruix, de maó calat, HD, R-15, de
290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb
morter de ciment CEM II, de dosificació 1:4 (10 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant
i amb una resistència a compressió de la paret de 6 N/mm2 inclòs trabat amb parets existents
(TRES-CENTS NORANTA EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

390,90

€

Paredó recolzat divisòria de 7.5 cm de gruix, de totxana de 290x140x75 mm, LD, categoria I,
segons norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter per a ram de paleta
industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons la norma UNE-EN 998-2 inclòs trabat
amb parets existents
(VINT EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

20,15

€

P-203 K652244T

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 98 mm, muntants cada 600 mm de
48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara
de 12.5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral
de vidre de resistència tèrmica >= 1,026 m2.K/W ref. E01
(TRENTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

38,83

€

P-204 K6526H43

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 78 mm, muntants cada 600 mm de
48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa a cada cara, una estàndard (A) de
15 mm i l'altra hidròfuga (H) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament de plaques
de llana mineral de vidre de resistència tèrmica >= 1,026 m2.K/W. Ref. E03
(TRENTA-UN EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

31,90

€

P-205 K6526HA3

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 cada cara, una estàndard (A) de
15 mm i l'altra hidròfuga (H) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament de plaques
de llana mineral de vidre de resistència tèrmica >= 1,538 m2.K/W. Ref. E06
(TRENTA-TRES EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

33,04

€

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 98 mm, muntants cada 600 mm de
48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques a cada cara,una amb dues tipus
estàndard (A) de 12.5 mm de gruix i l'altra amb una placa tipus estàndard (A) i una tipus
hidròfuga (H) de 12.5 mm de gruix cadascuna, fixades mecànicament i aïllament de plaques
de llana mineral de vidre de resistència tèrmica >= 1,026 m2.K/W ref. E02
(QUARANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

41,47

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 120 mm, muntants cada 600 mm de
70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques a cada cara, una amb dues tipus
estàndard (A) de 12.5 mm de gruix i l'altra amb una placa tipus estàndard (A) i una tipus
hidròfuga (H) de 12.5 mm de gruix cadascuna, fixades mecànicament i aïllament de plaques
de llana mineral de vidre de resistència tèrmica >= 1,538 m2.K/W. Ref. E05
(QUARANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

42,61

P-206 K652VJ43

P-207 K652VJA3

m2

m2

20

m2

Aïllament de gruix 3 cm, amb morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3
de densitat, projectat sobre elements lineals
(DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

12,69

€

P-209 K81126D2

m2

Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb
morter mixt 1:0,5:4, remolinat
(VINT-I-CINC EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

25,04

€

P-210 K812V112

m2

Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1 inclòs formació
d'arestes racons, reglada de sòcol i unió amb plaques de cartró guix.
(DOTZE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

12,95

€

P-211 K81RV1A0

m2

Pintat de paraments enguixats amb pintura acrílica antihumitat, prèvia neteja amb lleixiu
dissolt en aigua i producte fungicida. Inclou reparacions puntuals de l'enguixat de cops i on ha
calgut enderrocar envans existents.
(DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

12,53

€

P-212 K8251223

m2

Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica de pasta
blanca esmaltada mat, , grup BIII (UNE-EN 14411), preu alt, de mides 20x60cm o equivalent,
col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 T (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada
CG1 (UNE-EN 13888)
(VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

28,46

€

P-213 K83EV36F

m2

Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada
reforçada en H amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat
de 60,5 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb
1 placa tipus estàndard (A) de 12.5 mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament amb
plaques de llana mineral de vidre.Ref. E04
(QUARANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

43,92

€

P-214 K842Q83A

m2

Cel ras registrable de plaques de llana mineral compactada, acabat superficial amb pintura
color a definir per la DF, amb cantell rebaixat (E) per a perfils de 15mm, de 600x 600 mm i 18
a 21 mm de gruix, classe d'absorció acústica A segons UNE-EN ISO 11654, resistència a la
humitat 95% i reacció al foc A1, col·locat amb estructura d'acer galvanitzat vista formada per
perfils principals en forma de T invertida de 15 mm de base cada 1.2 m per a fixar al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m i perfils secundaris formant retícula, per a una
alçària de cel ras de 4 m com a màxim
(VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

27,54

€

P-215 K8443260

m2

Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus D11 de Knauff o equivalent amb placa tipus
estàndard (A), per a revestir, de 12.5 mm de gruix i vora afinada (BA), entramat d'acer
galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats
cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m , per a una alçària
de cel ras de 4 m com a màxim
(TRENTA-UN EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

31,96

€

P-216 K844V182

m2

Cel ras registrable i acústic tipus Danoline Contur de la casa Knauf o equivalent de plaques
de mides 60x60mm e:12,5mm amb perforacions tipus Micro M1. Banda perimetral de placa
tallada sense perforacions. Sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat ocult
format per perfils principals amb forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 0,6
m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m, amb perfils secundaris
col·locats , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim
(CINQUANTA-UN EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

51,22

€

P-217 K84AVEF1

m2

Cel ras registrable de la casa Movinord o equivalent format per plaques metàl·liques de 30
cm x 120 de llarg. nstal·lat sobre perfilaria de cantell recte de 24 cm de base amb subjeccions
autonivellables amb barres de rosca. Acabat microperforat tipus 24/600 post pintat amb una
aplicació electrostàtica de pintura en pols de poliestirè polimeritzat.
(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

64,18

€

€

m2

Pàg.:

P-208 K7D21523

€

P-202 K614VPAG
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P-218 K8788200

m2

Preparació de paraments per a pintar, realitzada amb massilla de polièster bicomponent per a
interior
(TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

3,10

€

P-219 K898D240

m2

Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una
capa de fons, diluïda, i dues d'acabat
(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

4,81

€

P-220 K898JTA0

m2

Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica tixotròpica, amb una capa
segelladora i dues d'acabat
(SIS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

6,47

€

P-221 K898K2A0

m2

Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat
(QUATRE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

4,94

€

P-222 K8K1V14K

m

Formació d'escopidor en façana existent ,de 29 cm d'amplària, amb maó de 29x14x4 cm,
col·locat amb morter mixt 1:2:10 inclòs encast en parets existents i impermeabilització amb
polímer acrílic, amb una dotació de 2 kg/m2
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

24,78

€

P-223 K8K1VA4K

m

Escopidor de 29 cm d'amplària, amb rajola ceràmica igual a l'existent de mides 14.5x15.4x3
cm amb trencaaigües, col·locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra
(VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

23,60

€

P-224 K93628B0

m2

Solera de formigó HA-25/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
de gruix 15 cm, abocat amb bomba
(VINT-I-SIS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

26,18

€

P-225 K936V1B0

m2

Reparació i restitució de la solera existent amb formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
HNE-15/B/20, abocat des de camió
(DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

2,89

€

Formació de rampa i esglaó d'accès a l'edifici amb solera de 25 cm de gruix mig de formigó
d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, HNE-15/B/20, abocat des de camió
(TRENTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

35,59

21,01

€

9,42

€

P-226 K936V1D0

m2

P-227 K93AD165

m2

Recrescuda i anivellament del suport de 10 mm de gruix, amb pasta autoanivellant de ciment
tipus CT-C30-F7-A12 segons UNE-EN 13813, aplicada manualment
(VINT-I-UN EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-228 K93AV3C0

m2

Capa de neteja i anivellament, de 5 cm de gruix, amb morter de ciment 1:8
(NOU EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-229 K9C2V424

m2

Paviment de terratzo abuixardat, de 40x40x3 cm, color a definir per la DF Classe 3, inclou
esglaó tipus italià d'una peça i paviment rampa col·locat a truc de maceta amb morter de
ciment 1:6 sobre llit de sorra.

41,14

P-230 K9QHV313

m2

Parquet flotant amb posts multicapa sintètics per a ús comercial elevat, classe 33 (UNE-EN
13329), de 1190 a 1800 mm de llargària, de 120 a 190 mm d'amplària, 4.5 mm de gruix, amb
base de tauler de fibres d'alta densitat, amb unió a pressió model Classic Plank Optimum
click de la casa Pergo o equivalent , col·locat sobre làmina livyn Basic de Pergo o equivalent.
(TRENTA-SET EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

37,94

22

u

Tancament de vidre de mides aproximades totals 2.50x2.44 m format per una fulla batent de
2.10x0.90 m, tarja superior 0.40x2.44 m i mampara lateral de 2.10x1.54 m compostes d'un
vidre templat de 10mm. Porta col·locada sense marcs, d'obertura abatible sobre frontisses
d'acer inoxidable i mampara col·locada sobre perfil en U d'acer inoxidable a la part inferior i
superior, siliconada a lateral. Tirador en forma de U acabat inox, de la casa Tesa sèrie Mare
400mm o equivalent i pany amb clau acabat d'acer inoxidable. Inclou vinil de color a definir
per la DF fins a una alçada de 1.10m. Subjectat fins a forjat amb perfil superior 40x40x4
atirantat fins a sostre cada 1m màxim. Ref.Pi.P90+154.V.c
(DOS MIL CENT NORANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

2.198,91

€

P-232 KAQSV237

u

Porta doble batent de mides totals aproximades 250x180 cm per a armari composta de tauler
DM hidròfug de 19mm de gruix acabat pintat color a definir per la DF. Col·locat sobre marc de
fusta de 40x40. Amb frontisses d'acer inoxidable de la casa Vidur tipus vidre-paret o
equivalent, i tirador en forma de U acabat inox, de la casa Tesa sèrie Mare 400mm o
equivalent. Amb tapeta lateral i superior del mateix material a les portes. Ref.
Ai.P80+80.Fhp.c
(DOS-CENTS TRENTA EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

230,19

€

P-233 KAQSV542

u

Porta doble batent de mides totals aproximades 250x205 cm per a armari composta de tauler
DM hidròfug de 19mm de gruix acabat pintat color a definir per la DF. Col·locat sobre marc de
fusta de 40x40. Amb frontisses d'acer inoxidable de la casa Vidur tipus vidre-paret o
equivalent, i tirador en forma de U acabat inox, de la casa Tesa sèrie Mare 400mm o
equivalent. Amb tapeta lateral i superior del mateix material a les portes. Ref.
Ai.P93+93.Fhp.c
(DOS-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

253,41

€

P-234 KB12V8AM

m

Barana doble d’acer pintat de color gris fixat de manera mecànica a terra mitjançant un perfil
de secció L d’ales desiguals de mida 100x50mm. Muntants formats amb perfil de secció T de
mides 40x40mm, i remat superior amb perfil en L de 100x50mm. , passamà de secció rodona
amb diàmetre de 50mm separat dels muntants 40mm subjectat a muntant amb pipetes en L
cada metre de rodó 10mm soldat a muntant. Dos passamans col·locat a una alçada de 1m i
0.7.
(NORANTA-UN EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

91,18

€

P-235 KB14V32E

m

Barana doble d’acer pintat de color gris fixat de manera mecànica al mur existent, passamà
de secció rodona amb diàmetre de 50mm separat de paret 40mm subjectat a paret amb
pipetes en L cada metre de rodó 10mm ncastades a paret amb embellidor. Dos passamans
col·locats a una alçada de 1m i 0.7.
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

24,21

€

P-236 KB32VA0E

m2

Reixa exterior de muntants de platines de 50mm e:8mm d’acer separades cada 10cm fixades
a terra mecànicament amb un perfil de secció en L d’ales iguals de 50mm e:6mm, i amb
remat superior de platina de 50mm e:8mm, tot pintat de color RAL a definir per la DF, alçada
de la reixa 1,20m. Inclou porta de doble fulla de mides 1,25x1,20m amb pany d’embutir d’acer
inoxidable per a fusteria metàl·lica i clau, electrificat per a porter automàtic.
(NORANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

98,61

€

P-237 KR3P2254

m3

Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2
dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0.8 m3 i escampada amb mitjans manuals
(VUITANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

85,45

€

P-238 SS001

u

Seguretat i salut
(DOS MIL CENT CINQUANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

2.155,31

€

€

€

Pàg.:

P-231 KAM1VAD5

€

(QUARANTA-UN EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)
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P-1

P-2

1A21VPAE

1A21VPF4

u

Porta de fusta d'una full batent de 43mm de gruix. Marc de la fulla de 27x33mm, ànima
d'aglomerat alleugerit, dos cares de tauler MDF de 8mm lacat amb pintura per MDF color a
definir per la DF. Inclou serigrafia segons plànol detall. Amb tapetes de MDF lacades amb
pintura per MDF. Mida de la fulla de 2,10x0,8m. Amb maneta tesa model sena acabat inox i
clau tesa o equivalent. Tot segons plànols de detall i indicacions de la DF. Ref. Pi.P80.Fl.a
Altres conceptes

u

BAQMVPF4

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
Data: 14/05/19

u

Pàg.:

1

192,95

€
P-7

192,95000

€

Porta de 80+40x210 cm de llum de pas formada per dues fulles batents de 43mm de gruix
amb bastiment perimetral de fusta dura de 27x33mm, cantell acabat amb ABS llis, ànima
d'aglomerat alleugerit. 2 cares de tauler MDF hidròfug de 8 mm lacat amb pintura per MDF
color a definir per la DF. Amb tapetes de MDF lacades amb pintura per MDF. Mida d'una fulla
de 2,10x0,8m i l'altra de 2,10x0,4m. Amb maneta tesa model sena acabat inox i clau tesa o
equivalent.Tot segons plànols de detall del projecte d'execució. Ref. Pi.P80+40.Fl.a

420,23

€

Porta de 80+40x210 cm de llum de pas formada per dues fulles batents de 43mm de g
Altres conceptes

375,00000
45,23000

€
€

Porta de fusta d'una full batent de 43mm de gruix. Marc de la fulla de 27x33mm, ànima
d'aglomerat alleugerit, dos cares de tauler MDF de 8mm lacat amb pintura per MDF color a
definir per la DF. Inclou serigrafia segons plànol detall. Amb tapetes de MDF lacades amb
pintura per MDF. Mida de la fulla de 2,10x0,9m. Amb maneta tesa model sena acabat inox i
clau tesa o equivalent. Tot segons plànols de detall i indicacions de la DF. Ref. Pi.P90.Fl.a

204,16

€

Porta de fusta d'una full batent de 43mm de gruix. Marc de la fulla de 27x33mm, ànima
Altres conceptes

175,00000
29,16000

€
€

Porta interior de 90x210 cm llum de pas formada per una fulla corredissa de 43mm de gruix
amb bastiment perimetral de fusta dura de 27x33mm, cantell acabat amb ABS llis, ànima
d'aglomerat hidròfug alleugerit, 2 cares de tauler MDF hidròfug de 8 mm acabat pintat color a
definir per la DF. Bastiment de fusta interior, revestit amb panell de MDF hidròfug 11mm
pintat. Contramarc metàl·lic tipus Eclisse model Syntesis versió cartró guix o equivalent amb
guia rail extraïble d'alumini 6060 norma UNE 9006:1 i carros de lliscament amb coixinets de
boles revestits amb niló elastomèric durabilitat 100.000 cicles UNI EN 1527. El contramarc ha
de ser fabricat per perfils de xapa galvanitzada SK 0.9mm de gruix, compost de 14 travessers
horitzontals, muntants verticals reforçats, travesser superior metàl·lic. Tirador en forma de U
acabat inox, de la casa Tesa sèrie Mare 400mm o equivalent i pany amb clau acabat d'acer
inoxidable. Tot segons plànols de detall del projecte d'execució. Ref. Pi.C90.Fhl.b

706,06

€

Porta formada per una fulla corredissa de 43mm de gruix amb bastiment perimetral de
Altres conceptes

653,00000
53,06000

€
€

Porta interior de 90x210 cm llum de pas formada per una fulla corredissa de 43mm de gruix
amb bastiment perimetral de fusta dura de 27x33mm, cantell acabat amb ABS llis, ànima
d'aglomerat hidròfug alleugerit, 2 cares de tauler MDF hidròfug de 8 mm acabat pintat color a
definir per la DF. Bastiment de fusta interior, revestit amb panell de MDF hidròfug 11mm
pintat. Contramarc metàl·lic tipus Eclisse model Syntesis versió cartró guix o equivalent amb
guia rail extraïble d'alumini 6060 norma UNE 9006:1 i carros de lliscament amb coixinets de
boles revestits amb niló elastomèric durabilitat 100.000 cicles UNI EN 1527. El contramarc ha
de ser fabricat per perfils de xapa galvanitzada SK 0.9mm de gruix, compost de 14 travessers
horitzontals, muntants verticals reforçats, travesser superior metàl·lic. Tirador en forma de U
acabat inox, de la casa Tesa sèrie Mare 400mm o equivalent i i passador encastat amb
possibilitat d'obertura des de l'exterior de la casa Tesa model Serie Mare condena redonda o
equivalent.Tot segons plànols de detall del projecte d'execució. Ref. Pi.C90.Fl.b
Altres conceptes

745,96

€

P-8

P-9
P-3

1A21VPO1

u

BAQMVPO1

P-4

1A21VPR3

u

u

BAQMVPR3

P-5

P-6

1A21VPR4

1Q71UV11

u

u

u

Moble format per mòduls inferiors i superiors. Armaris i calaixeres de tauler de melamina
e:1,8mm amb revestiment laminat a dues cares color a definir per DF. Cantoneres amb PVC
llis, frontisses d'alumini anoditzat amb possibilitat d'obertura màxima de 180º. La base amb 4
potes anivellades amb regulació des de l'interior, sòcol doble, el 1r integrat a l'armari, fabricat
en tauler marí e:19mm i 1 secundari de PVC blanc. Taulell de treball tipus Silestone de gama
mitja o equivalent, acabat llis polit color a definir per DF col·locat sobre taulell hidròfug.
Tirador d’acer inoxidable de secció circular de 40mm. Sòcol fins a armari superior. Inclou
forats als mobles per integració de nevera, forn-microones, rentavaixelles i campana
extractora. Taulell amb forat per a pica i placa d’inducció de 60x50cm. El taulell de la pica és
de sistema de regulació d’alçada motoritzada mitjançant sistema hidràulic amb reforç
estructural a parament vertical.

P-10

P-11

P-12

745,96000

€

682,89

€

P-13

P-14

1Q71V134

43512H51

43ZP1AE1

44LFV111

44M1V111

44M1V221

44M1V224

44M1V325

u

m3

m2

m

m

m

u

u

Data: 14/05/19

Pàg.:

2

Altres conceptes

682,89000

€

Illa de cuina format per quatre mòduls de tauler de melamina e:1,8mm amb revestiment
laminat a dues cares color a definir per DF. Cantoneres amb PVC llis, frontisses d'alumini
anoditzat amb possibilitat d'obertura màxima de 180º. La base amb 4 potes anivellades amb
regulació des de l'interior, sòcol doble, el 1r integrat a l'armari, fabricat en tauler marí e:19mm
i 1 secundari de PVC blanc. Taulell de treball i lateral tipus Silestone de gama mitja o
equivalent, acabat llis polit color a definir per DF col·locat sobre taulell hidròfug. Tirador
d’acer inoxidable de secció circular de 40mm.
Altres conceptes

535,14

€

535,14000

€

167,69

€

167,69000

€

66,05

€

66,05000

€

154,37

€

154,37000

€

276,77

€

276,77000

€

814,76

€

814,76000

€

585,67

€

585,67000

€

423,54

€

Fonament de formigó armat HA-25/B/20/IIa abocat amb bomba, armat amb 40 kg/m3
d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades i encofrat amb una quantia d'1 m2/ m3
Altres conceptes
Travada de fonament nou corregut a fonament existent, amb perforació i injectat continu,
introducció d'acer en barres corrugades amb una quantia de 10.8 kg/m2, amb cavalcament,
reblert posterior dels orificis amb resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa
viscositat i pont d'unió entre superficies de formigó amb resines epoxi sense dissolvents, de
dos components
Altres conceptes
Tapar forat d'escala amb col·locació de bigueta metàl·lica IPE 220 , amb repicat de paviment
i capa de compressió de la part afectada, col·locació de la bigueta nova, restitució
d'entrebigat amb supervisell ceràmic, capa de compressió de formigó estructural
HA-25/B/10/I, abocat amb bomba, inclòs daus de recolzament de formigó estructural
HA-25/B/10/I, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i transport de residus a
instal·lació autoritzada de gestió de residus
Altres conceptes
Estintolament de paret d'obra ceràmica de 14 a 20 cm de gruix, amb un perfil d'acer per a
estructures S275JR laminats en calent, amb una quantia de 48.30 kg/m, per a pas de 0.8 a
1.5 m d'amplària, col·locat sobre daus de recolzament de formigó estructural HA-25/B/10/I de
mides 20x20x20 cm, ataconat amb morter sense retracció de perfil a paret existent i
reparació amb reposició de peces de brancal d'obra ceràmica amb peces de maó massís
d'elaboració mecànica R15 N/mm2, per a revestir de 290x140x50 mm, col·locades amb
morter ciment 1:3, inclòs apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl·lic de
<= 150 kN de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor
Altres conceptes
Estintolament de paret d'obra ceràmica de 14 a 20 cm de gruix, amb perfils d'acer per a
estructures S275JR laminats en calent, amb una quantia de 242 kg/m, per a pas de 1,5-5 m
d'amplària, col·locat sobre pilars d'acer S275JR laminats en calent ,ataconat amb morter
sense retracció perfil a paret existent i a fonament i reparació amb reposició de peces de
brancal d'obra ceràmica amb peces de maó massís d'elaboració mecànica R15 N/mm2, per a
revestir de 290x140x50 mm, col·locades amb morter ciment 1:3, inclòs apuntalament per les
dues bandes amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kN de càrrega màxima, enderroc amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Altres conceptes
Estintolament de paret d'obra ceràmica de 29 cm de gruix, amb dos perfil d'acer per a
estructures S275JR laminats en calent, amb una quantia de 182 kg/m, per a una càrrega total
de 24 t/m, per a pas de 1,5-3,5 m d'amplària, col·locat sobre sobre daus de recolzament de
formigó estructural HA-25/B/10/I, apuntalament per una banda amb puntal tubular metàl·lic de
<= 150 kN de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor. no inclou elements de fonamentació
Altres conceptes
Formació d'obertura en paret de façana d'obra de fàbrica de 29 cms de gruix, amb
formació/reparació amb reposició de peces de brancal d'obra ceràmica amb peces de maó
massís d'elaboració mecànica R15 N/mm2, per a revestir de 290x140x50 mm, col·locades
amb morter ciment 1:3 en paret existent fins a forjat,dues lindes prefabricades de ceràmica
armada de 14 cm d'amplària i 2.7 m de llargària, per a revestir, col·locada amb el mateix
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morter de la paret, apuntalament per una banda amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kN de
càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor. no inclou elements de fonamentació
Altres conceptes
P-15

P-16

P-17

P-18

P-19

P-20

P-21

P-22

4A1EVFC2

4A1EVFV2

4A1EVFV3

4A1EVFV4

4A1EVFV5

E222B836

E225177A

E8121412
B0521200

u

Finestra exterior de mides totals aproximades 387x212 cm composada per quatre mòduls
iguals, de mides 97x212 cm, part superior abatible i inferior fixa, d'alumini tipus CS68HV amb
fulla oculta de Reynaers o equivalent, amb trencament de pont tèrmic realitzat amb platines
de poliamida de 23mm en forma d'omega reforçades amb fibra de vidre fixades als perfils
d'alumini. Inclòs premarc. Acabat lacat color a definir per la DF. Doble vidre tipus climalit
4+4/12/6mm amb cambra d'aire. Ref. Fe.P387.V
Altres conceptes

u

Porta exterior de mides totals aproximades 175x267 cm composada per dues fulles abatibles
de mides 105+70 x 215 cm i tarja superior fixa de 175x52 cm, d'alumini tipus CS68HV amb
fulla oculta de Reynaers o equivalent, amb trencament de pont tèrmic realitzat amb platines
de poliamida de 23mm en forma d'omega reforçades amb fibra de vidre fixades als perfils
d'alumini. Inclòs premarc. Acabat lacat color a definir per la DF. Doble vidre tipus climalit
4+4/12/6mm amb cambra d'aire. Ref. Pe.P105+70.V
Altres conceptes

u

Finestra exterior de fulles practicables de mides aproximades 207x138 cm d'alumini tipus
CS68HV amb fulla oculta de Reynaers o equivalent, amb trencament de pont tèrmic realitzat
amb platines de poliamida de 23mm en forma d'omega reforçades amb fibra de vidre fixades
als perfils d'alumini. Inclòs premarc .Acabat lacat color a definir per la DF. Doble vidre tipus
climalit 4+4/12/6mm amb cambra d'aire. Ref. Fe.P207.V
Altres conceptes

u

Finestra exterior de fulles practicables de mides aproximades 223x136 cm d'alumini tipus
CS68HV amb fulla oculta de Reynaers o equivalent, amb trencament de pont tèrmic realitzat
amb platines de poliamida de 23mm en forma d'omega reforçades amb fibra de vidre fixades
als perfils d'alumini. Inclòs premarc. Acabat lacat color a definir per la DF. Doble vidre tipus
climalit 4+4/12/6mm amb cambra d'aire. Ref. Fe.P233.V
Altres conceptes

u

Finestra exterior de mides totals aproximades 364x120 cm amb una fulla practicable de
90x120 cm i una fulla fixa de 274xx120 cm d'alumini tipus CS68HV amb fulla oculta de
Reynaers o equivalent, amb trencament de pont tèrmic realitzat amb platines de poliamida de
23mm en forma d'omega reforçades amb fibra de vidre fixades als perfils d'alumini. Inclòs
premarc. Acabat lacat color a definir per la DF. Doble vidre tipus climalit 4+4/12/6mm amb
cambra d'aire. Ref. Fe.P364.V
Altres conceptes

m3

m3

m2
kg

Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en roca de resistència a la
compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i amb
les terres deixades a la vora
Altres conceptes
Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb
una compactació del 90% del PM
Altres conceptes
Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb
guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1
Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1
Altres conceptes

P-23

E867V0FT

m2

Revestiment de parament vertical amb làmina vinílica d'1 mm de gruix acabat ratllat o amb
dibuix de la casa Vescom o equivalent a definir per la direcció facultativa, col·locat adherit,
inclòs preparació de suport amb raspat i allisat de la paret.
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B0901000

kg
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Adhesiu en dispersió aquosa
Altres conceptes

423,54000

€

1.545,32

€

1.545,32000
963,24

P-24

€

E9P2V192

m2

Paviment de PVC homogeni en rotlle, classe 34-43, segons UNE-EN 649 i gruix de 2 mm,
col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de
diàmetre 4 mm tipus Aquarius d'Altro o equivalent. Color a definir per la DF. Antilliscant
classe 3, amb creació de pendents.

B9P2V192

m2

Paviment de PVC homogeni en rotlle, classe 34-43, segons UNE-EN 649 i gruix de 2

B0901000

kg

Adhesiu en dispersió aquosa

B9PZ1400

m

Cordó de PVC de 4 mm de diàmetre
Altres conceptes

€
P-25

E9U6P01W

m

Sòcol mitja canya per paviment vinilic amb revestiment aplacat. Sòcol vinílic de 2mm de gruix
i 20 cm d'alçada, col·locat d'acord amb les prescripcions del fabricant i el plec de condicions
tècniques, les juntes seran segellades en calent i a 45º en els angles. Inlou la formació de
mitja canya.

Pàg.:

4

0,74400
26,70600

€
€

39,61

€

23,62500

€

0,78120

€

0,09240
15,11140

€
€

16,88

€

963,24000

€

B0906000

kg

Adhesiu de PVC

0,25285

€

788,53

€

B9U6P01W

m

Sòcol mitja canya per paviment vinilic amb revestiment aplacat. Sòcol vinílic de 2mm d

5,15100

€

E9UZ5MD0

m

Mitja canya de radi 6 cm, feta amb morter de ciment

7,87286
3,60329

€
€

8,79

€

Altres conceptes
788,53000

€

881,42

€

P-26

E9U7V110

m

Sòcol de fusta de tauler hidròfug de DM de 25 mm de gruix,de superfície rexapada color
blanc, de 8 cm d´alçària, col·locat amb tacs d´expansió i cargols

B9U7U110

m

Sòcol de fusta de tauler hidròfug de DM de 25 mm de gruix,de superfície rexapada col

5,25300

€

B0A61500

u

Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis

0,32000
3,21700

€
€

1.734,74

€

1.734,74000

€

Paret maniobrable insonoritzada PMI ANAUNIA model A430 amb aïllament acústic Rw 0 43
Db o equivalent. La paret està composada per elements independents entre si, penjats
mitjançant carros de lliscament amb coixinets a esfera de Dmin =40 mm a una guia de sostre
d'alumini anoditzat de 121x88 mm, amb aletes de suport fals sostre al tall inferior guia.
Elgruix total de la paret es de 106 mm. Altura total 2.25 m i Els panells de revestiment estan
fets de conglomerat classe E1 (baixa emissió de formaldeido) de 16 mm de gruix, ignífug
classe 1, amb fresat vertical en tota la seva longitud per contenir el perfil vertical de topall.
Acabat superficial de melamina, color a definir per la DF. Inclòs estructura (biga) suportació a
forjat. Inclou estructura d'envà mòbil, tubular, platinesde suport de tub pintades anticorrosió i
formació d'encastos a parets.

2.000,70

€

Altres conceptes
881,42000

€

907,82

€

907,82000

€

43,25

€

43,25000

€

3,42

€

3,42000

€

8,99

€

0,08778
8,90222

€
€

27,45

€

P-27

P-28

P-29

EAM2V120

EAU1VA20

u

Porta metàl·lica Talla-Focs pivotant galvanitzada més antifinger de dues fulles desiguals
EI-60 C5 de mesures 1000x2050mm. i 400x2050m model. Túria Premium d'Andreu o
equivalent, amb certificat d'homologació, 3 xapes d'acer de 1mm. acoblades entre si sense
soldadures, farcit de material ignífug, doble capa de llana de roca i placa de cartró-guix, full
de gruix 75mm., cargols mètrics, 5 frontisses amb marcatge CE de doble pala i regulació en
alçada, amb marc tipus CS5 de 1,5 mm. de gruix, ajustat i preparat per la seva fixació a obra
mitjançant urpes d'acer o per cargolar a bastiment de base, ferradura embotida amb
tancament a un punt amb marcatge CE, escut de placa quadrada d'acer inoxidable model
Tesa Seine. Amb barra antipànic model Touch de Tesa o equivalent i selector tipus GS 5000
de la casa Geze o equivalent integrat a la porta. Mecanitzat per a obertura electrificada.
Inclou pany i clau per bloquejar l’entrada des de l’exterior. Ref. Pi.P100+30.M
Altres conceptes

u

BAU1VA20

u

Paret maniobrable insonoritzada PMI ANAUNIA model A430 amb aïllament acústic Rw
Altres conceptes

1.800,68000
200,02000

€
€

EC1K1501

m2

Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat sobre suport hidròfug, encastat i enrassat
amb enrajolat

70,77

€

BC1K1500

m2

Mirall de lluna incolora de gruix 5 mm

44,77000

€
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B7J5009A

P-30

P-31

P-32

P-33

P-34

ED111B11

dm3

m
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Pàg.:

5

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà de polimerització rà
Altres conceptes

1,21905
24,78095

€
€

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 32 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

13,86

€

BDY3B100

u

Element de muntatge per a tub de PVC de D=32 mm

0,01000

€

BDW3B100

u

Accessori genèric per a tub de PVC de D=32 mm

0,67000

€

BD13119B

m

Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, d
Altres conceptes

0,92500
12,25500

€
€

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró
Altres conceptes

13,99

€

13,99000

€

14,70

€

14,70000

€

20,84

€

20,84000

€

10,85

€

0,91250
9,93750

€
€

30,11

€

ED111B21

ED111B31

ED111B71

ED15TD02

m

m

m

m

BD1Z2100

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró
Altres conceptes
Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró
Altres conceptes
Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 50 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

u

Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 32 i 50 mm
Altres conceptes

P-35

P-36

ED7FP162

m

P-38

Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 110 mm i de
Altres conceptes

4,34400
17,55962

€
€

Caldera de condensació de 24 kW de potència calorífica, de planxa d'alumini, per a calefacció
i aigua calenta sanitària MODEL PLATINUM COMBI PLUS 24AIFM de la MARCA BAXI , de
3 bar de pressió, producció d'aigua calenta sanitària i calefacció , per a gas natural, amb
vàlvules, inclou disposit acumulador de 80 L. Dissenyada segons els requisits del
REGLAMENTO 813/2013 , amb una classe d'eficiència energètica en calefacció i aigua
calenta sanitària segons REGLAMENTO 811/2013, col·locada

4.555,98

€

Caldera de condensació de 24 kW de potència calorífica, de planxa d'alumini, per a cal
Altres conceptes

4.004,00000
551,98000

€
€

Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303,
de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,78125 m2.K/W, amb recobriment exterior de alumini
i malla de reforç i recobriment interior de teixit de vidre negre ref. 49876 de la serie
Conductes Climaver d'ISOVER , muntat encastat en el cel ras

40,16

€

Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm

BD7FP160

m

EE228N5AL u

EE51KQ10K m2

2,39000

€

Part proporcional d'elements de muntatge per a conducte rectangular de llana aïllant, d
Altres conceptes

0,26000
15,31500

€
€

Aïllament tèrmic amb planxa d'escuma elastomèrica per a aïllament tèrmic d'equips i
conductes, autoadhesiva, de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000, muntat exteriorment, adherit

40,27

€

BEW5B000

u

Suport estàndard per a conducte rectangular llana aïllant, preu alt

BEY5B000

u

EE618690

m2

P-40

u

EEJ7TD02

u

u

BEJ7TD02

P-42

EEJ7TD03

u

u

EEK1TD01

u

u

BEK1TD01

EEK2TD10

u

u

BEK2TD10

P-44
€

Panell rígid CLIMAVER A2 DECO color negre per a la fabricació de conductes autopor

EEJ21222

BEJ21222

P-43

22,19500

BE51KQ11KD m2

P-39

m2

BEJ7TD03
€

t

B7CJ1690

P-41

8,20638

B0310500

BE228N5AL81 u

P-37

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 110
mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN 1456-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i
reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub
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EEK2TD11

u

u

BEK2TD11

P-45

EEKNTD03
BEKNTD03

u

u
u
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Planxa d'escuma elastomèrica per a aïllament tèrmic d'equips i conductes, autoadhesi
Altres conceptes

33,06450
7,20550

€
€

Subministrament i instal·lació de fan-coil vertical, amb carcassa de disseny realitzada en
alumini lacat en blanc, amb ventilador tangencial, per a treballar en sistemes de distribució
d'aigua de 2 tubs, 1,32 kW de potència frigorífica màxima i 1,38 kW de potència calorífica
màxima, de 40 W de potència elèctrica total absorbida, alimentació monofàsica de 230 V,
amb termòstat digital de temperatura ambient, safata de recollida de condensats, i tarja de
comunicació, col·locat en paret, prop de terra. Inclosos tots els accessoris de fixació i
conexionado.Totalment instal·lat, provat i en perfecte funcionament.
Model ART-U-20, Marca GALLETTI.

934,05

€

Subministrament i instal·lació de fan-coil vertical, amb carcassa de disseny realitzada
Altres conceptes

743,00000
191,05000

€
€

Subministrament i col·locació d'unitat interior del tipus conductes horitzontal, amb ventilador
centrífug, per a treballar en sistemes de distribució per aigua, a 2 tubs, de 2,38 kW de
potència frigorífica i 2,83 kW de potència calorífica màxima, a caudal de 341 m3 / h, amb filtre
d'aire G3 de polipropilè, motor BLDC, amb alimentació monofàsica a 230V / 50Hz, amb
termòstat digital de temperatura ambient, amb control electromecànic, tarja de comunicació,
safata de recollida de condensats i bomba de desguàs. Includos tots els materials auxiliars de
muntatge. Totalment instal·lat i en perfecte funcionament.
Model ESTRO-GT-6 Marca GALLETTI.

548,56

€

Subministrament i col·locació d'unitat interior del tipus conductes horitzontal, amb venti
Altres conceptes

459,00000
89,56000

€
€

Refredadora exterior monobloc 19,7 kW GALLETI Refredadora d'aigua de condensació per
aire amb ventiladors centrifucs, de 19,7 kW de potència frigorífica, i una potència elèctrica de
6,6kW amb alimentació trifàsica de 400 V, amb 1 compressor del tipus hermètic rotatiu i fluid
frigorífic R407c, amb bescanviador de tubs de coure i aletes d'alumini al costat de l'aire i
bescanviador de plaques d'acer inoxidable al costat de l'aigua

5.055,16

€

Refredadora exterior monobloc 19,7 kW GALLETI Refredadora d'aigua de condensaci
Altres conceptes

4.751,00000
304,16000

€
€

Boca d'extracció d'acer galvanitzat, regulable per a fixació mitjançant clips a fals sostre. Amb
acabat lacat blanc RAL 9010. Inclosos tots els treballs i materials auxiliars per a la correcta
finalització de la partida. Marca Madel, model: BWC.

13,19

€

Boca d'extracció d'acer galvanitzat, regulable per a fixació mitjançant clips a fals sostre
Altres conceptes

0,00000
13,19000

€
€

Difusor lineal d'alumini lacat en blanc, per a conducte, fixat a extradós o fals sostre, inclòs
plenum de connexió amb regulació de cabal, i tot el material auxiliar de muntatge i fixació.
Marca Madel, model LMT, de dimensions 400x200 mm de secció recta i fixada al bastiment.
Totalment instal·lat i en perfecte funcionament.

57,45

€

Difusor lineal d'alumini lacat en blanc, per a conducte, fixat a extradós o fals sostre, inc
Altres conceptes

42,15000
15,30000

€
€

Difusor lineal d'alumini lacat en blanc, per a conducte, fixat a extradós o fals sostre, inclòs
plenum de connexió amb regulació de cabal, i tot el material auxiliar de muntatge i fixació.
Marca Madel, model LMT, de dimensions 400x150 mm de secció recta i fixada al bastiment.
Totalment instal·lat i en perfecte funcionament.

46,35

€

Difusor lineal d'alumini lacat en blanc, per a conducte, fixat a extradós o fals sostre, inc
Altres conceptes

31,58000
14,77000

€
€

Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla
metàl·lica, de 400x200 mm, aletes en Z i fixada al bastiment

58,19

€

Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla m

38,67000

€

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar
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P-46

EEM9TD02

u

BEM9TD02

P-47

EEN11813

u

u

BEN11813

P-48

EEU11113

u

u

BEU11113

P-49

EEU6A230
BK25A230

P-50

P-51

P-52

EFA19442

u
u

m
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Altres conceptes

19,52000

€

Ventilador en línia per a conducte rectangular de xapa acer galvanit. de 450 x 150 mm, motor
monofàsic, IP 54, 29 W de potència i un cabal màxim de 125 m3/h , nivell de pressió sonora
DE 24dB(A), muntat en el conducte.
Marca: Soler&Palau, Model: TD-160/100 N SILENT.

174,64

€

Ventilador en línia per a conducte rectangular de xapa acer galvanit. de 450 x 150 mm,
Altres conceptes

102,89000
71,75000

€
€

B0A75Y00

u

Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior

0,34650

€

Filtre d'aire circular d'eficàcia alta, de la classe F-8 segons la norma UNE-EN 779, de 200
mm de diametre i de 135 mm de gruix, bastiment de plàstic amb pestanya, cabal nominal de
900 m3/h i caiguda de pressió inicial de 70 Pa, amb un rendiment mig fotomètric del 90 %,
muntat sobre bastidor o caixa

43,60

€

BFC15B00

m

Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x3,5 mm, sèrie S 3,2 sego
Altres conceptes

1,31580
3,15770

€
€

6,50

€

Filtre d'aire circular d'eficàcia alta, de la classe F-8 segons la norma UNE-EN 779, de
Altres conceptes

37,34000
6,26000

€
€

Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x4,4 mm, sèrie S 3,2 segons
UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació
incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre, roscat

15,21

€

Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturaci
Altres conceptes

6,27000
8,94000

€
€

Manòmetre per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de connexió de 1/2´´
G, instal·lat

26,90

€

Manòmetre per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de connexió d
Altres conceptes

17,24000
9,66000

€
€

Tub de PVC de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, encolat,
segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

10,76

€

P-55

P-56

m

Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x2,8 mm, sèrie S 3,2 sego

0,79560

€

B0A75800

u

Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior

0,30800
2,81640

€
€

4,82

€

EFC15B22

EFC16B22

m

Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x3,5 mm, sèrie S 3,2 segons
UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

m

B0A75E00

u

Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior

0,41800

€

BFC16B00

m

Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x4,4 mm, sèrie S 3,2 sego
Altres conceptes

2,14200
3,94000

€
€

Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x6,7 mm, sèrie S 2,5 segons
UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

9,36

€

0,51850
8,84150

€
€

8,94

€

EFC17A22

m

B0A75F02

u

Abraçadora plàstica, de 40 mm de diàmetre interior
Altres conceptes

P-57

8

BFC14B00

Altres conceptes
P-54

Pàg.:

EFC17B22

m

Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x5,5 mm, sèrie S 3,2 segons
UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

B0A75F02

u

Abraçadora plàstica, de 40 mm de diàmetre interior

0,51850

€

BFC17B00

m

Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x5,5 mm, sèrie S 3,2 sego
Altres conceptes

3,45780
4,96370

€
€

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 19 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat mitjà

6,44

€

B0A75K02

u

Abraçadora plàstica, de 63 mm de diàmetre interior

0,93720

€

BFA19440

m

Tub de PVC de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a encol

1,49940

€

BFYA1940

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC-U a pressió, de 63 mm de

0,21000

€

BFWA1940

u

Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, per a
Altres conceptes

1,32000
6,79340

€
€

BFQ3387A

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temp

2,24400

€

Tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 2,8 mm de gruix, de la sèrie
3,2 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment

4,97

€

BFYQ3040

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèric
Altres conceptes

0,12000
4,07600

€
€

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 19 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat mitjà

7,38

€

EFB46831

m

B0A75800

u

Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior

0,40600

€

BFYB5405

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 20 mm de

0,05000

€

BFWB5405

u

Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, met

0,81000

€

BFB46831

m

Tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 2,8 mm de gruix, de l
Altres conceptes

1,16280
2,54120

€
€

Tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 3,5 mm de gruix, de la sèrie
3,2 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment

5,98

€

EFB48A31

m

P-58

P-59

P-60

EFQ3387L

EFQ3389L

m

m

BFQ3389A

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temp

2,72340

€

BFYQ3040

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèric
Altres conceptes

0,12000
4,53660

€
€

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 19 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat mitjà

8,10

€

EFQ338BL

m

BFB48A31

m

Tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 3,5 mm de gruix, de l

1,95840

€

B0A75Y00

u

Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior

0,42900

€

BFYB5505

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 25 mm de

0,06000

€

BFYQ3040

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèric

0,12000

€

Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, met
Altres conceptes

0,94200
2,59060

€
€

BFQ338BA

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temp
Altres conceptes

2,98860
4,99140

€
€

Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x2,8 mm, sèrie S 3,2 segons
UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

3,92

€

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 19 mm de gruix,
amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment

8,55

€

BFWB5505

P-53

u

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

EFC14B22

u

m

P-61

EFQ338CL

m

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar
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amb grau de dificultat mitjà

P-62

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temp

3,41700

€

BFYQ3040

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèric
Altres conceptes

0,12000
5,01300

€
€

Caixa per a quadre de distribució metàl·lic, i porta amb pany i clau, 5 fileres de 24 mòduls per
a muntatge superficial, de dimensions 550x900x250mm, Incloent, repartidors, borners,
obturadors, soports per als rails, rails DIN, barra de terra perforada, borner de connexió a
terra, i tots els elements necessaris per al seu muntatge, fixació i posada en servei. Totalment
instal·lat i en perfecte funcionament.

1.055,57

€

u

u

Caixa per a quadre de distribució metàl·lic, i porta amb pany i clau, 5 fileres de 24 mòd

878,23000

€

BGW14000

u

Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de distribució

1,44000
175,90000

€
€

11,99

€

EG151512

u

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40,
muntada superficialment

BG151512

u

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40

BGW15000

u

Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada
Altres conceptes

P-64

P-65

EG161512

u

Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 120x160 mm, amb grau de protecció IP-40,
muntada superficialment

P-68

0,29000
10,23000

€
€

19,18

€

1,19

€

EG2A1E12

m

Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador d
Altres conceptes

0,38760
0,80240

€
€

m

Canal aïllant de PVC per a quadres elèctrics i alimentació de maquinaria , amb lateral llis, de
60x100 mm, muntada superficialment

10,01

€

BG2A1E11

P-73

EG2DG6E8

m

Canal aïllant de PVC per a quadres elèctrics i alimentació de maquinaria, amb lateral ll
Altres conceptes

6,77280
3,23720

€
€

m

Safata metàl·lica reixa amb coberta d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 150 mm,
col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport

26,30

€

m

Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 160x200 mm, amb grau de protecció IP-54,
muntada superficialment

23,90

€

Coberta per a safata metàl·lica reixa, d'acer galvanitzat sendzimir, de 150 mm d'amplà
Altres conceptes

5,22000
7,80000

€
€

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

8,28

€

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1Altres conceptes

6,21180
2,06820

€
€

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K
(AS+), tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, col·locat en tub
Altres conceptes

2,18

€

2,18000

€

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
Marcatge Cca-s1b,d1,a1, tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat superficialment

2,37

€

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1Altres conceptes

1,62500
0,74500

€
€

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
Marcatge Cca-s1b,d1,a1, tripolar, de secció 3 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines
amb baixa emissió fums, col·locat en tub

3,07

€

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1Altres conceptes

2,30000
0,77000

€
€

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
Marcatge Cca-s1b,d1,a1, tripolar, de secció 3 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines
amb baixa emissió fums, col·locat en tub

5,13

€

Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC

P-74
8,27000

€

0,32000
15,31000

€
€

2,50

€

0,56100

€

0,13000
1,80900

€
€

2,79

€

EG312664

m

BG312660

P-75

P-76

EG315324

EG31T332

m

m

m

BG312330
0,13000

€

BG212710

m

Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
Altres conceptes

0,72420
1,93580

€
€

Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

0,92

€

Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador d
Altres conceptes

0,13260
0,78740

€
€

Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa

0,99

€

m

Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

BG2ZBBE0

Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC

EG222711

m

€

Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

m

€
€

6,27000

Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

m

0,25500
0,79500

Safata metàl·lica reixa d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 150 mm

u

BG222510

P-69

€

EG222911

BG222910

P-72
1,47000

BGW21000

EG222511

Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador d
Altres conceptes

m

Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació rectangular

m

P-71

m

BG2DG6E0

u

EG21271J

€

€
€

Altres conceptes
P-67

1,05

3,77000
15,09000

BGW16000

u

Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 120x160 mm, amb grau de protecció IP-4
Altres conceptes

Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 160x200 mm, amb grau de protecció IP-5

BGW21000

m

€

u

m

EG222811

7,01000

BG161722

BG212510

€
€

Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer electrozincat d

u

m

0,19380
0,79620

u

BG161512

EG21251J

Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador d
Altres conceptes

BGY2AGE2

Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació rectangular

Altres conceptes
P-66

P-70

m

€

u

u

10

0,32000

BGW16000

EG161722

BG222710

BG222810

BG14TDI5

Altres conceptes
P-63

Pàg.:

dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

BFQ338CA

EG144TD5

Data: 14/05/19

P-77

EG31T344

m

m

BG312340

P-78

EG31T354

m

m
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BG312350

P-79

EG325T24

m

m

BG325120

P-80

EG325T34

m

m

BG325130

P-81

EG325T54

m

m

BG325150

P-82

EG415D99

m

u

BG415D99

u

BGW41000

u

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

Data: 14/05/19

Pàg.:

11

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1Altres conceptes

3,21250
1,91750

€
€

Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K
(AS), Marcatge Cca-s1b,d1,a1, unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament poliolefines,
amb baixa emissió fums, col·locat en tub

0,96

€

Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z
Altres conceptes

0,28750
0,67250

€
€

Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K
(AS), Marcatge Cca-s1b,d1,a1, unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament poliolefines,
amb baixa emissió fums, col·locat en tub

1,13

€

Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z
Altres conceptes

0,45000
0,68000

€
€

Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K
(AS), Marcatge Cca-s1b,d1,a1, unipolar, de secció 1 x 6 mm2, amb aïllament poliolefines,
amb baixa emissió fums, col·locat en tub

2,81

€

Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z
Altres conceptes

1,00000
1,81000

€
€

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

35,88

€

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bi
Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics
Altres conceptes

P-83

EG415D9B

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

P-84

P-86

0,42000
10,08000

€
€

36,37

€

€

BGW41000

u

Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics

0,42000
10,11000

€
€

38,10

€

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

P-89

€

25,84000

EG415DJD

u

Pàg.:

12

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, te
Altres conceptes

53,85000
12,22000

€
€

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,
tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall
segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

67,78

€

0,42000

€

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, te
Altres conceptes

55,08000
12,28000

€
€

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 40 A d'intensitat nominal,
bipolar (2P), de sensibilitat 0.03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

39,78

€

BGW41000

u

Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics

BG415DJD

u

EG42129H

u

BG42129H

u

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 40 A d'intensitat nominal

25,75000

€

BGW42000

u

Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials

0,38000
13,65000

€
€

179,91

€

EG4242JH

u

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar
(4P), de sensibilitat 0.03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

BG4242JH

u

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tet

BGW42000

u

Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials
Altres conceptes

P-90

P-91

EG424CJH

u

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar
(4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

€
€

Interruptor en càrrega modular de 63 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada
d'aïllament (Ui), tetrapolar (4P), tall completament aparent amb indicador mecànic de
senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús AC-22A
segons UNE-EN 60947-3, de 4 mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a pressió

79,55

€

EG47494E

u

Part proporcional d'accessoris per a interruptors manuals

BGW41000

u

Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics

0,42000
10,19000

€
€

BG47494A

u

50,98

€

0,42000

€

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tri
Altres conceptes

39,53000
11,03000

€
€

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,
tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall
segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

66,49

€

Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics

BG415DCC

u

EG415DJC

BGW41000

u

u

Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics

EG4R86G0

u

BG4R86G0

P-93

EG611021

u

u

BG611020

0,38000

0,46000

€

Interruptor en càrrega modular de 63 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada
Altres conceptes

64,00000
15,09000

€
€

Contactor amb comandament manual de 3 posicions, de 230 V de tensió de control, 16 A
d'intensitat nominal, tripolar (3P), 3NA, format per 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària cada
un, per a un circuit de potència de 230 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1,
fixat a pressió

47,73

€

Contactor amb comandament manual de 3 posicions, de 230 V de tensió de control, 16
Altres conceptes

37,50000
10,23000

€
€

1,91

€

0,98000
0,93000

€
€

2,79

€

Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt, encastada
u

Caixa per a mecanismes, per a un element, preu alt
Altres conceptes

0,42000

€
P-94

€

218,86000
26,86000

u

u

€

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tet
Altres conceptes

BGW47000

BGW41000

246,10

u

€

P-92

€
€

BG424CJH

27,49000

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tripolar
(3P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

0,38000
23,71000

Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bi

u

€

u

u

EG415DCC

155,82000

BGW42000

BG415D9C

Altres conceptes
P-85

25,38000

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bi

u

P-87

u

Data: 14/05/19

Altres conceptes

u

EG415D9C

BG415DJC

P-88

BG415D9B

Altres conceptes
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EG612021

u

Caixa de mecanismes, per a dos elements, preu alt, encastada
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BG612020

u

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

Data: 14/05/19

Caixa per a mecanismes, per a dos elements, preu alt
Altres conceptes

P-95

EG613021

u

BG613020

Caixa de mecanismes, per a tres elements, preu alt, encastada
u

Caixa per a mecanismes, per a tres elements, preu alt
Altres conceptes

P-96

EG61TD32

u

P-98

€

2,45000
1,00000

€
€

62,73

€

u

Interruptor per a muntar superficialment, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb ca
Altres conceptes

8,42000
7,71000

€
€

Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V,
amb tapa i marc, preu alt, encastada

11,16

€

Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 25
Altres conceptes

4,68000
6,48000

€
€

Presa de corrent tipus universal, d'espigues planes (2P+T), 25 A 250 V, amb tapa, preu alt,
encastada

13,97

€

Presa de corrent tipus universal, d'espigues planes, (2P+T), 25 A 250 V, amb tapa, pre
Altres conceptes

7,35000
6,62000

€
€

Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb
tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt, muntada superficialment

11,67

€

EG63115B

u

EG631EA3

u

u
u

Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar amb presa de terra lateral (2P+

3,79000

€

Subministrament i muntatge de caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc
de treball, amb capacitat per a 6 mecanismes modulars de la sèrie LS990 de JUNG o
equivalent, composat per 2 preses de corrent i 2 preses de dades RJ45, muntat
superficialment. Inclosa la mecanització i les peces de connexió necessàries per passar els
conductors d'acord amb les indicacions de la direcció facultativa. Inclosos tots els treballs i
materials auxiliars per a la correcta finalització de la partida.

55,00

€

BGW63000

u

Part proporcional d'accessoris per a endolls

0,40000
7,48000

€
€

Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral, de superfície(2P+T), 16 A 250 V, amb
tapa, amb grau de protecció IP-44, preu superior, encastada

22,06

€

Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, amb
Altres conceptes

15,06000
7,00000

€
€

Presa de corrent bipolar de superficie (2P+T), amb presa de terra, de 16 A 250 V, per a
receptor monofàsic realitzada amb regleta dins de caixa de derivació estanca, incloent amb
tapa, amb grau de protecció IP-44, totalment instal·lada i en perfecte funcionament.

37,50

€

P-106

u

Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 25

7,36000

€

BP7311E2

u

Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector RJ45 simple, categ
Altres conceptes

27,60000
15,18000

€
€

Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic,
de 3 columnes, amb capacitat per a 6 mecanismes modulars, muntat superficialment

26,28

€

Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material pl
Altres conceptes

16,99000
9,29000

€
€

Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic,
de 2 columnes, amb capacitat per a 4 mecanismes modulars, muntat superficialment

21,20

€

Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material pl
Altres conceptes

13,28000
7,92000

€
€

EG63D15S

u

Altres conceptes
P-107

BG63115A

u

BG62D1DJ

u

€

BG61CSC4

€

BG63D15S

4,86000

u

0,38000

14,72000
15,55000

Caixa de mecanismes per a 4 elements, preu mitjà

EG61TDI2

Part proporcional d'accessoris per a interruptors i commutadors

BG631EA3

u

u

u

BG63115B

P-105

BG61TD00

u

BGW62000

Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 25
Altres conceptes

Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector RJ45 simple, categ

EG61TDI1

P-104

EG63TDI4

u

BG633154

P-108

P-109

EG63TDI5

u

u

BG633154

u

Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, amb

15,06000

€

BG151B22

u

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 150x150 mm, amb grau de protecció IP-54
Altres conceptes

10,18000
12,26000

€
€

10,30

€

EG64TD10

u

Polsador, de superfície, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla , preu alt

0,42000

€

2,47000
7,41000

€
€

Subministrament i col·locació de panell de polsadors amb indicador lumínic per al control de
les línies d'enllumenat. Inclou tots els accessoris necessaris. Totalment muntat i en perfecte
funcionament.

366,59

€

Altres conceptes

366,59000

€

Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a càrregues resistives de fins a 1000
W de potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió,
sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, amb tapa, preu alt, encastat

58,07

€

Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a càrregues resistives de fins
Altres conceptes

48,90000
9,17000

€
€

Polsador d'avís sistema pacient-infermera, tipus tirador de bany per a trucada d'alarma a
centraleta de control marca ALCAD o similar. REF. 9410034 MODEL. LCC-120

123,39

€

BGW64000

u

Part proporcional d'accessoris per a polsadors

BG64TD10

u

Polsador, de superfície, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla , preu alt
Altres conceptes

P-100

EG621193

u

BG621193

P-101

EG621G93

u

BG621G93

P-102

EG621J93

P-103

EG62D1DJ

u
u

u

€

3,85000
6,44000

€
€

10,53

€

Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, per a
Altres conceptes

4,08000
6,45000

€
€

Commutador de creuament, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu
alt, encastat

14,54

€

Commutador de creuament, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla,
Altres conceptes

7,89000
6,65000

€
€

Interruptor, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau
de protecció IP-55, preu mitjà, muntat superficialment

16,51

€

Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, per a en
Altres conceptes
Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat

u

BG621J93

10,29

Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat
u

14

€
€

u

BG61CSC6

P-99

3,45

Pàg.:

€

BP7311E2

u

€
€

Data: 14/05/19

27,60000

Caixa de mecanismes per a 4 elements, preu mitjà

EG61TD33

1,82000
0,97000
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€

u

u
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4,86000

BG61TD00

BG63115A

P-97

Subministrament i muntatge de caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc
de treball, amb capacitat per a 6 mecanismes modulars de la sèrie LS990 de JUNG o
equivalent, composat per 4 preses de corrent i 2 preses de dades RJ45, muntat
superficialment. Inclosa la mecanització i les peces de connexió necessàries per passar els
conductors d'acord amb les indicacions de la direcció facultativa. Inclosos tots els treballs i
materials auxiliars per a la correcta finalització de la partida.

Pàg.:

P-110

P-111

EG68TD01

EG731183

u

u

BG731183

P-112

EG82TD01

u

u

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar
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BG821111

P-113

EG82TD02

u

u

BG82TD01

P-114

EGA21113

u

u

BGA21113

P-115

P-116

EH32TD22

u

u

Pàg.:

15

111,23000
12,16000

€
€

266,32

Centraleta autonoma que permet controlar fins a 5 lavabos. Permet senyalitzar de form
Altres conceptes

247,35000
18,97000

€
€

Avisador acústic, de tipus universal, so brunzent, de 230 V de tensió d'alimentació, amb tapa,
preu alt, encastat

18,03

€

Avisador acústic, de tipus universal, so brunzent, de 230 V de tensió d'alimentació, am
Altres conceptes

11,86000
6,17000

€
€

Subministrament i muntatge de punt de llum exterior a paret temperatura de color i acabat
portalàmpares segons DF. Totalment muntat i connexionat, en perfecte estat de
funcionament. Inclosos tots els treballs i materials auxiliars per l'acabament de la partida.

21,04

€

Part proporcional d'accessoris de llums decoratius tipus aplic, muntats superficialment
Altres conceptes

1,00000
5,19000

€
€

Subministrament i muntatge de lluminària de superficie tipus LED de 12 W, 960 lm,
temperatura de color 3000 K, acabat cromat.
Model Sheid, marca Exo Lighting, ref. 513B-L012B-32.
Totalment muntat i connexionat, en perfecte estat de funcionament.
Inclosos tots els treballs i materials auxiliars per l'acabament de la partida.

138,04

€

u

BHW32000

u

Part proporcional d'accessoris de llums decoratius tipus aplic, muntats superficialment

BH32TD39

u

Subministrament i muntatge de lluminària de superficie tipus LED de 12 W, 960 lm, te
Altres conceptes

BHW32000

u

Part proporcional d'accessoris de llums decoratius tipus aplic, muntats superficialment

BH32TD53

u

Lluminària lavabo

EH32TD69

u

BHW32000

u

Part proporcional d'accessoris de llums decoratius tipus aplic, muntats superficialment

BH32TD60

u

Tira flexible model FINE LED STRIP IP65 24V 5M 9 W/m de la marca LAMP

P-122

EH61TD20

u

BH61TD20

P-123

EH61TD23

u

u

BH61TD23

P-124

EJ2Z4137

u

u

BJ2Z4137
1,00000

u

P-118

EH32TD50

u

Downlight empotrable model MOODY G2 1700 WW WFL TRIAC BK, de la marca LAMP. Cos
fabricat en
injecció de alumini amb tractament de cataforesis. Model per COB amb temperatura de color
blanc càlid i equip electrònic incorporat. Reflector Wide Flood. Amb grau de protecció IP20.
Classe de aillament II.

BHW32000

u

Part proporcional d'accessoris de llums decoratius tipus aplic, muntats superficialment

BH32TD50

u

Downlight empotrable model MOODY G2 1700 WW WFL TRIAC BK, de la marca LAM
Altres conceptes

EH32TD51

u

Downlight de superfície

BHW32000

u

Part proporcional d'accessoris de llums decoratius tipus aplic, muntats superficialment

120,00000
17,04000

€
€

58,66

€

P-125

BH32TD51

u

Downlight de superfície
Altres conceptes

P-119

P-120

EH32TD52

u

Lluminària tipus pantalla LED per empotrar model PLAT G3 600x600 3400 WW OPAL IP WH,
28 W de la marca LAMP. Fabricada en acer pintatn en blanc mate i difusor opal de
policarbonat. Model amb LED MID-POWER, temperatura de color blanc càlid i equip
electrònic incorporat.

BHW32000

u

Part proporcional d'accessoris de llums decoratius tipus aplic, muntats superficialment

BH32TD52

u

Lluminària tipus pantalla LED per empotrar model PLAT G3 600x600 3400 WW OPAL
Altres conceptes

EH32TD53

u

Lluminària lineal tipus aplic per al mirall del lavabo

P-126

1,00000

€

44,55000
13,11000

€
€

137,88

€

1,00000

EJ2Z4139

u

EJ2ZA131

u

u

BJ2ZA131

P-127

EJ2ZN43K

u

u

BJ2ZN43K

u

€

120,00000
16,88000

€
€

145,23

€

P-128

€

127,00000
17,23000

€
€

59,29

€

EJ2ZTDI1

u

BJ2Z4139

P-129
1,00000

Pàg.:
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1,00000

€

45,00000
13,29000

€
€

193,60

€

2,00000

€

170,00000
21,60000

€
€

Subministrament i col·locació de lluminària d'emergència tipus LED de superfície o
empotrada, compacta, de 3W i 350 lm, de funcionament no permanent.

67,39

€

Lluminària d'emergència tipus LED de superfície o empotrada, compacta, de 3W i 350
Altres conceptes

57,90000
9,49000

€
€

Subministrament i col·locació de lluminària d'emergència tipus LED empotrada, circular
model Izar marca Daisalux o similar.

99,70

€

Subministrament i col·locació de lluminària d'emergència tipus LED empotrada, circula
Altres conceptes

88,67000
11,03000

€
€

Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu mitjà, amb sortida de diàmetre 1/2´´ i
entrada de 1/2´´

42,82

€

Aixeta de pas mural, per a encastar, de llautó cromat, preu mitjà, amb sortida de 1/2´´ i
Altres conceptes

32,57000
10,25000

€
€

Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu mitjà, amb sortida de diàmetre 3/4´´ i
entrada de 3/4´´

50,29

€

Aixeta de pas mural, per a encastar, de llautó cromat, preu mitjà, amb sortida de 3/4´´ i
Altres conceptes

39,68000
10,61000

€
€

Aixeta de regulació, muntada superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, amb sortida per a
maniguets roscada de diàmetre 1/2´´ i entrada roscada de 1/2´´

13,43

€

Aixeta de regulació mural, per a muntar superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, a
Altres conceptes

4,58000
8,85000

€
€

Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu mitjà, amb dues
unions roscades de 1/2´´

11,61

€

Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu mitjà, amb due
Altres conceptes

2,84000
8,77000

€
€

Partida corresponent a la connexió de la xarxa de fontaneria a la instal·lació existent. Incloent
tot el material necessari, totalment connectat i en perfecte funcionament.

217,56

€

Aixeta de pas mural, per a encastar, de llautó cromat, preu mitjà, amb sortida de 3/4´´ i
Altres conceptes

39,68000
177,88000

€
€

Partida corresponent a la connexió de la xarxa de sanejement a la instal·lació existent.
Incloent tot el material necessari, totalment connectat i en perfecte funcionament.

247,74

€

€

BJ2Z4139
P-117

Subministrament i muntatge de Tira flexible model FINE LED STRIP IP65 24V 5M 9 W/m de
la marca LAMP. Model per a LED MID-*POWER, temperatura de color blanc càlid. Amb un
grau de protecció IP65. Classe d'aïllament III. Se subministra en bobina de 5 metres i adhesiu
3M a la zona posterior. Aquestes tires permeten el tall modular.

Altres conceptes

€

BHW32000

Data: 14/05/19

Altres conceptes
P-121

14,85000

Punt de llum a paret temperatura de color i acabat portalàmpares segons DF.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

€

Centraleta autonoma que permet controlar fins a 5 lavabos. Permet senyalitzar de forma
lluminosa i independent les trucades des dels dispositius connectats als pulsadors. Tanmateix
permet senyaltizar de forma acústica i en pantalla.
REF.9400018 MODELO. RAB-010

u

u

Data: 14/05/19

Polsador d'avís sistema pacient-infermera, tipus tirador de bany per a trucada d'alarma
Altres conceptes

BH32TD22

EH32TD39

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

P-130

EJ2ZTDI2

u

u

37,57500

€

Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 110 mm i de
Altres conceptes

21,72000
188,44500

€
€

Desguàs sifònic per a plat de dutxa, amb reixeta incorporada, de PVC de diàmetre 40 mm,
connectat a un ramal de PVC

26,39

€

B0310500

t

Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm

BD7FP160

m

EJ3227DG

u

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

BJ3227DG

P-131

EJ3317P7

u

u

BJ3317P7

P-132

EJ33TD02

u

u

BJ33A7NG

P-133

EJ33U010

P-134

EJ3847F7

u
u

u

BJ3847F7

P-135

EJ38B7DG

u

u

BJ38B7DG

P-136

EJ42U010

u

u

BJ42U010

P-137

EJ43U005

u

u

BJ43U005

P-138

EJ4ZU015

u

u

BJ4ZU015

P-139

EJ4ZU120

u

u

BJ4ZU120

P-140

EJM12407

u

u

BJM12407

P-141

EM111120

u

u

Data: 14/05/19

Pàg.:
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Desguàs sifònic per a plat de dutxa, amb reixeta incorporada, de PVC de diàmetre 40
Altres conceptes

3,23000
23,16000

€
€

Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC, de diàmetre 40 mm,
connectat a un ramal o a un sifó de PVC

11,36

€

Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC de diàmetre 40 m
Altres conceptes

5,34000
6,02000

€
€

6,94

€

Sifó registrable per a lavabo, de PVC de diàmetre 32 mm, per a connectar al ramal de
Altres conceptes

1,13000
5,81000

€
€

Sifó de botella per a lavabo d'acer inoxidable, de D 32 mm, amb vàlvula, tap i cadeneta
incorporats, connectat al ramal de PVC

18,40

€

Sifó senzill de vas per a lavabo, d'acer inoxidable, de D 32 mm, amb vàlvula, tap i cad
Altres conceptes

12,05000
6,35000

€
€

Desguàs recte per a aigüera, amb sobreeixidor, tap i cadeneta incorporats, de PVC, de
diàmetre 50 mm, connectat a un ramal o a un sifó de PVC

18,12

€

Desguàs recte per a aigüera, amb sobreeixidor, tap i cadeneta incorporats, de PVC de
Altres conceptes

6,79000
11,33000

€
€

Sifó de botella per a aigüera d'una pica, de PVC, de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal
de PVC

12,06

€

Sifó de botella per a aigüera d'una pica, de PVC de diàmetre 40 mm, per a connectar a
Altres conceptes

6,01000
6,05000

€
€

Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer
inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de
sabó i clau de seguretat , col·locat amb fixacions mecàniques

69,73

€

Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 Kg, d'ace
Altres conceptes

60,96000
8,77000

€
€

Dispensador de paper de mans en bobina de plàstic tècnic de color blanc de la casa
Eurosanic ref. AG-40000 o equivalent, col·locat amb fixacions mecàniques. Inclou cargols
d'acer inoxidable i tacs necessaris per el muntatge en paret.

149,23

€

134,49000
14,74000

€
€

Porta-rotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb tapa, de dimensions 68 x 131 x 150 mm,
col·locat amb fixacions mecàniques

19,08

€

Porta-rotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb tapa, de dimensions 68x131x150
Altres conceptes

12,72000
6,36000

€
€

Barra per a tovallola, d'acer inoxidable 304 pintat en eprox color blan,c 600 mm de llargària,
col·locat amb fixacions mecàniques

26,31

€

Barra per a tovallola, d'acer inoxidable, de secció cuadrada de 18 mm, de 40 mm de fo
Altres conceptes

19,60000
6,71000

€
€

Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1´´1/4,
connectat a una bateria o a un ramal

126,74

€

Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal
Altres conceptes

115,23000
11,51000

€
€

Detector de fums òptic per a instal·lació contra incendis convencional, segons norma
UNE-EN 54-7, amb base de superfície, muntat superficialment

34,03

€

Sifó registrable de PVC de diàmetre 32 mm, connectat a un ramal de PVC
u

BJ33U010

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions 290 x 310 x 190 mm
Altres conceptes

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

P-142

P-144

P-145

P-146

P-147

u

Detector de fums òptic per a instal·lació contra incendis convencional, segons norma U
Altres conceptes

22,03000
11,68000

€
€

Sistema de detecció de fums per a conductes constituït per un detector de fums òptic de tipus
convencional segons norma UNE-EN 54-7, col·locat a l'interior d'una caixa metàl·lica
proveïda de pilot d'alarma, ràcords amb premsaestopa per a l'entrada de cables, i tubs de
presa de mostres per a inserir en el conducte, col·locat

134,68

€

Sistema de detecció de fums per a conductes constituït per un detector de fums òptic d
Altres conceptes

115,70000
18,98000

€
€

Central de detecció d'incendis convencional per a 4 zones, amb doble alimentació, amb
funcions d'autoanàlisi automàtic amb indicador d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió
de zona i de prova d'alarma, i muntada a la paret

275,83

€

EM11U001

u

EM121406

u

u

u

Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció

BM121400

u

Central de detecció d'incendis convencional per a 4 zones, amb doble alimentació, am
Altres conceptes

203,45000
71,79000

€
€

Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional, accionament manual per
canvi posició d'element fràgil (rearmable), segons norma UNE-EN 54-11, muntat
superficialment

124,57

€

EM141202

u

0,59000

€

BMY12000

u

Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma

BM141202

u

Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional, accionament manual
Altres conceptes

108,32000
15,99000

€
€

Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat,
amb suport a paret
Altres conceptes

46,01

€

46,01000

€

117,58

€

117,58000

€

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre
nominal 1/2´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

10,71

€

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetr
Altres conceptes

3,29000
7,42000

€
€

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre
nominal 3/4´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

11,72

€

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetr
Altres conceptes

4,25000
7,47000

€
€

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre
nominal 1´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

16,71

€

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetr
Altres conceptes

7,53000
9,18000

€
€

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre
nominal 1´´1/4, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

23,28

€

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetr
Altres conceptes

11,70000
11,58000

€
€

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre
nominal 1´´1/2, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

28,71

€

EM31261J

EM31351K

EN314727

u

u

EN315727

EN316727

EN317727

EN318727

Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb
armari muntat superficialment
Altres conceptes

u
u

u
u

u
u

u
u

u

0,26000

€

BMY14000

BN317720

P-151

€

BM111120

BN316720

P-150

0,32000

Part proporcional d'elements especials per a detectors

BN315720

P-149

18

u

BN314720

P-148

Pàg.:

BMY11000

BM11U001

P-143

Data: 14/05/19

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

BN318720

P-152

EN319727

u

u

BN319720

P-153

EN811597

u

u

BN811590

P-154

ENE17604

u

u

BNE17600

P-155

ENL21431

u

u

BNL21430

P-156

ENL2M246

u

u

BNL2M240

P-157

EP13TD00

u

u

BP13TD00

P-158

EP14T112

u

u

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

Data: 14/05/19
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Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetr
Altres conceptes

16,87000
11,84000

€
€

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre
nominal 2´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

42,72

€

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetr
Altres conceptes

28,12000
14,60000

€
€

Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/4 de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic, muntada superficialment

25,16

€

Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/4 de diàmetre nominal, de 10 bar de
Altres conceptes

13,49000
11,67000

€
€

Filtre colador d'acer inoxidable 1.4409 (AISI 316), de diàmetre nominal 1´´1/4, de 40 bar de
PN, roscat, muntat superficialment

33,43

€

Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 1´´1/4 de diàmetre nominal, 40 bar de pres
Altres conceptes

21,36000
12,07000

€
€

Bomba centrífuga en línia per a instal·lacions de climatització, de rotor sec, connexions
hidràuliques embridades de 25 mm diàmetre nominal en l'aspiració i en la impulsió, per al
següent punt de funcionament de 3 m3/h i 7 mca, motor monofàsic de 230 V i 190 W de
potència a 2900 rpm, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb fixació mitjançant rácords
roscats.
Marca Sedical Model SAP 25/125-0,25/K. Totalment instal·lada i en perfecte funcionament.

532,72

€

Bomba centrífuga en línia per a instal·lacions de climatització, de rotor sec, connexion
Altres conceptes

402,60000
130,12000

€
€

Bomba centrífuga en línia per a instal·lacions d'ACS, de rotor sec, connexions hidràuliques
embridades de 25 mm diàmetre nominal en l'aspiració i en la impulsió, per al següent punt de
funcionament de 1 m3/h i 7 mca, motor monofàsic de 230 V i 190 W de potència a 2900 rpm,
cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb fixació mitjançant rácords roscats.
Marca Sedical Model SAP 25/8 T. Totalment instal·lada i en perfecte funcionament.

471,91

€

Bomba centrífuga en línia per a instal·lacions d'ACS, de rotor sec, connexions hidràuli
Altres conceptes

365,64000
106,27000

€
€

Subministrament i col·locació del PAU + distribuidor amb connector F amb les següents
característiques:
Número de sortides: 4
Pèrdues d'inserció (dB): 7,5 (MATV) / 9,5 (FI)
Rebuig entre sortides (dB): >20 (MATV) / >20 (FI)
Inclosos tots els connectors i accessoris necessaris per al seu muntatge i per el seu correcte
funcionament.
Totalment muntat i en funcionament.
Marca Televés referència 5154 o similar equivalent.

25,76

€

Subministrament i col·locació del PAU + distribuidor amb connector F amb les següent
Altres conceptes

12,15000
13,61000

€
€

Subministrament i col·locació de presa de senyal RTV/FI separadora amb les següents
característiques:
Atenuació (UHF): 1 dB
Atenuació (FI): 1,5 dB
Amb pas de corrent continua per a FI.
Marca Televés, model 5416.
Inclòs registre per a la col·locació de la presa encastada i també embellidor de la mateixa
marca i sèrie que la resta de mecanismes previstos en el projecte elèctric corresponent.
Inclosos tots els accessoris necessaris per al seu muntatge i funcionament.
Totalment muntada i en funcionament.

28,41

€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

BP14T112

P-159

EP15T112

U

m

BP15T112

P-160

EP27TD02
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6,42000
21,99000

€
€

1,58

€

0,89000
0,69000

€
€

0,92

€

0,45000
0,47000

€
€

Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 F/UTP,
aïllament de poliolefina i coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN
60332-1-2, col·locat sota tub o canal

1,48

€

Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6 F
Altres conceptes

0,77700
0,70300

€
€

Armari metàl·lic mural per a sistemes de transmissió de veu, dades i imatge, amb bastidor
tipus rack 19´´, de 6 unitats d'alçària, de 600x400 mm (amplària x fondària), porta de vidre
securitzat amb pany i clau, fixat al parament

282,58

€

Armari metàl·lic mural per a sistemes de transmissió de veu, dades i imatge, amb basti
Altres conceptes

248,17000
34,41000

€
€

Commutador (switch) gestionable, de 16 ports 10/100/1000 Mbps RJ45 i 2 ports tipus SFP
1/10Gbps compatible amb alimentació Ethernet (PoE) IEEE 802.3af i 802.3at, per armari
tipus rack, amb alimentació a 240V, col·locat i connectat

228,85

€

Commutador (switch) gestionable, de 16 ports 10/100/1000 Mbps RJ45 i 2 ports tipus
Altres conceptes

134,15000
94,70000

€
€

Punt d'acces inalambric a 2,4 GHz, compatible norma IEEE 802.11 b/g/n, amb antena
omnidireccional de 5 dBi de guany, amb protocols de seguretat WEP,WPA i WPA2, amb
alimentació i PoE segons norma IEE 802.3 af, per a ús exterior, instal.lat superficialment i
connectat

775,56

€

Punt d'acces inalambric a 2,4 GHz, compatible norma IEEE 802.11 b/g/n, amb antena
Altres conceptes

571,03000
204,53000

€
€

Safata fixa de xapa d'acer per a armari de comunicacions rack 19´´, sistema de fixació frontal
sobre el bastidor, d'1 unitat d'alçària, per a una càrrega màxima de 15 kg i una fondària de
250 mm, fixada mecànicament

35,39

€

Safata fixa de xapa d'acer per a armari de comunicacions rack 19´´, sistema de fixació
Altres conceptes

26,71000
8,68000

€
€

Regleta d'alimentació fixa, amb 6 bases schucko 2P+T de 16 A i 250 V, i un interruptor
bipolar de 16 A, per a armaris rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, muntatge horitzontal, fixada
mecànicament

48,13

€

Subministrament i col·locació de presa de senyal RTV/FI separadora amb les següent
Altres conceptes
Subministrament i col·locació de cable coaxial amb les següents característiques:
Color blanc, diàmetre exterior 7 mm, impedància 75 ohms.
Atenuació 200 MHz: 0,080 dB/m
Atenuació 600 MHz: 0,142 dB/m
Atenuació 800 MHz: 0,154 dB/m
Atenuació 1000 MHz: 0,187 dB/m
Atenuació 1500 MHz: 0,234 dB/m
Atenuació 1750 MHz: 0255 dB/m
Atenuació 2150 MHz: 0,287 dB/m
Marca Televés, model 2141.
Inclosos tots els accessoris necessaris per al seu muntatge i funcionament.
Totalment muntat i en funcionament.

m

m

BP27TD02

Data: 14/05/19

Subministrament i col·locació de cable coaxial amb les següents característiques:
Altres conceptes
Cable bicolor 2x1,5 mm2.
Marca Auta, ref. CAB015012
Totalment muntat i connexionat, en perfecte estat de funcionament.
Inclosos tots els treballs i materials auxiliars per l'acabament de la partida.

m

Cable bicolor 2x1,5 mm2.
Altres conceptes

P-161

EP434620

m

BP434620

P-162

EP746211

m

u

BP746210

P-163

EP7E1C10

u

u

BP7E1C10

P-164

EP7EW200

u

u

BP7EW200

P-165

EP7Z631K

u

u

BP7Z631K

P-166

EP7ZE161

u

u
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P-167

EQ5BU020

u

m

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

Data: 14/05/19

Pàg.:

21

Regleta d'alimentació fixa, amb 6 bases schucko 2P+T de 16 A i 250 V, i un interruptor
Altres conceptes

38,84000
9,29000

€
€

Taulell lineal d'acer inoxidable, damunt de tauler de DM hidròfug de 19mm de gruix amb sòcol
de 20 cm d'alçada soldat sense juntes. Collat a envà amb L metàl·liques cada 1m mínim de
tubs de secció 40x30mm de llargada horitzontal 400mm i vertical 300mm rigiditzades amb
una diagonal.

286,25

€

BQ5BU010

m

Taulell de planxa d'acer inoxidable AISI 316 d'1 mm de gruix, polit esmerilat amb gra 1

BJ1ZQ000

u

Suport mural d'acer galvanitzat per a aigüeres, safareigs i lavabos col·lectius
Altres conceptes

P-168

EQ5BV120

m

BJ1ZQ000

u

Taulell lineal d'acer inoxidable, damunt de tauler de DM hidròfug de 19mm de gruix amb les
piques del mateix material encastades i sòcol de 20 cm d'alçada tot soldat sense juntes.
Collat a envà amb L metàl·liques cada 1m mínim de tubs de secció 40x30mm rigiditzades
amb una diagonal.
Suport mural d'acer galvanitzat per a aigüeres, safareigs i lavabos col·lectius
Altres conceptes

P-169

P-170

P-171

P-172

P-173

P-174

P-175

P-176

P-177

ER66V55B

u

Plantació d'arbust o arbre d'alçada aproximada 90 cms en contenidor de 10 a 25 l, excavació
de clot de plantació de 50x50x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %,
reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg

F96AVP10

K2148J34

K215V30A

K2163511

K216V771

K2183501

u

m

m2

m2

m2

m2

m2

€
€

425,30

€

26,64000
398,66000

€
€

17,50

€

Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de sostre alleugerit, de 5 a 20 cm de diàmetre i
fins a 350 mm de fondària
Altres conceptes

7,19

€

7,19000

€

8,26

€

8,26000

€

Vorada de separació de PVC de 13 cm. d'alçada tipus Secureedge de Global Edging o
equivalent. Part superior arrodonida en forma circular de tub i llengüeta inferior per a
subjecció al terreny, totalment instal·lada

20,28

€

Altres conceptes

20,28000

€

Enderroc de llosa d'escala de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor
Altres conceptes

40,27

€

40,27000

€

11,97

€

11,97000

€

7,83

€

7,83000

€

13,74

€

Forat amb equips per a tall/broca de diamant, a paraments verticals, de 5 a 20 cm de
diàmetre i fins a 350 mm de fondària
Altres conceptes

Retirada punutal de grava de grava amb mitjans manuals i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor
Altres conceptes
Enderroc de paredó de ceràmica 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor
Altres conceptes
Enderroc puntual de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, inclòs retirada de
dintells i altres elements dins de la paret, a mà i amb martell trencador manual i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor
Altres conceptes
Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

P-180

P-181

€
€

m3

EY03TDI1

26,64000
33,64000

0,55880
16,91180

BR341150

u

€

Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0.8 m
Altres conceptes

Aigua

EY031000

225,97000

€

m3

P-178

P-179

0,02940

B0111000
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P-182

P-183

P-184

P-185

P-186

P-187

P-188

P-189

P-190

P-191
13,74000

€

8,80

€

P-192

K2183761

K218V231

K2191305

K2192913

K2194421

K2197821

K219A121

K219CC11

K219KFA0

K219V311

K21A1011

K21A2011

K21A3011

K21B1011

K21B2011

m2

m2

m

m2

m2

m

m

m2

m

m3

u

u

u

m

m

Data: 14/05/19

Pàg.:
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Altres conceptes

8,80000

€

Arrencada d'aplacat de pedra natural en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor
Altres conceptes

10,90

€

10,90000

€

16,47

€

16,47000

€

3,87

€

3,87000

€

10,06

€

10,06000

€

5,74

€

5,74000

€

1,15

€

1,15000

€

5,74

€

5,74000

€

3,67

€

3,67000

€

8,42

€

8,42000

€

124,48

€

124,48000

€

19,12

€

19,12000

€

19,12

€

19,12000

€

9,56

€

9,56000

€

6,32

€

6,32000

€

1,91

€

Repicat d'arrebossat de morter de ciment inclòs tall en revestiment de 2 cm de fondària amb
disc de corborúmdum, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
Altres conceptes
Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica
de runa sobre camió o contenidor
Altres conceptes
Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Altres conceptes
Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor
Altres conceptes
Arrencada de sòcol ceràmic o de pedra, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor
Altres conceptes
Arrencada de revestiment d'esglaó, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor
Altres conceptes
Enderroc de vorera de panot, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
Altres conceptes
Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb
disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir
Altres conceptes
Enderroc de solera de formigó en massa i paviment existent, amb compressor i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor
Altres conceptes
Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor
Altres conceptes
Arrencada de full i bastiment de balconera amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor
Altres conceptes
Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor
Altres conceptes
Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor
Altres conceptes
Arrencada de passamà ancorat, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor
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P-193

P-194

P-195

P-196

K21B3011

K222141C

K222B412

m2

m3

m3

K2255R70

m3

B033R500

t

Data: 14/05/19

Pàg.:
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Altres conceptes

1,91000

€

Arrencada de reixa metàl·lica amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor
Altres conceptes

6,32

€

6,32000

€

77,63

€

77,63000

€

65,48

€

65,48000

€

19,08

€

16,64960
2,43040

€
€

5,50

€

5,50000

€

6,57

€

6,57000

€

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, 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)

22,05

€

Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor
Altres conceptes
Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora
Altres conceptes
Reblert de rasa o pou amb granulats de material reciclat de formigons, en tongades de 25 cm
com a màxim
Grava de granulat reciclat de formigó de 20 a 40 mm
Altres conceptes

P-197

P-198

P-199

P-200

K2R35069

K2R54269

K2RA73G1

P-202

m3

m3

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15
km
Altres conceptes
Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km
Altres conceptes

B2RA73G1

t

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada del
Altres conceptes

21,00000
1,05000

€
€

K2RA7LP1

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, 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)

5,25

€

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada
Altres conceptes

5,00000
0,25000

€
€

Paret estructural per a revestir de 14 a 30 cm de gruix, de maó calat, HD, R-15, de
290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb
morter de ciment CEM II, de dosificació 1:4 (10 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant
i amb una resistència a compressió de la paret de 6 N/mm2 inclòs trabat amb parets existents

390,90

€

B2RA7LP1

P-201

m3

K4F2V575

m3

m3
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P-203

P-204

P-205

B0F1F2A1

u

Maó calat R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma
Altres conceptes

37,67040
353,22960

€
€

K614VPAG

m2

Paredó recolzat divisòria de 7.5 cm de gruix, de totxana de 290x140x75 mm, LD, categoria I,
segons norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter per a ram de paleta
industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons la norma UNE-EN 998-2 inclòs trabat
amb parets existents

20,15

€

B0FA12N0

u

Totxana de 290x140x75 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1

3,15017

€

B0111000

m3

Aigua

0,00426

€

B0710250

t

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons
Altres conceptes

0,53510
16,46047

€
€

K652244T

m2

Data: 14/05/19

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 98 mm, muntants cada 600 mm de
48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara
de 12.5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral
de vidre de resistència tèrmica >= 1,026 m2.K/W ref. E01

Pàg.:

38,83

24

€

B7C4G400

m2

Placa semirígida de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 131

1,43170

€

B0A4A400

cu

Visos galvanitzats

0,26280

€

B0CC1310

m2

Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12.5 mm, amb vora afinada (BA), segons la

16,27400

€

B0A44000

cu

Visos per a plaques de guix laminat

4,19000

€

B0A61600

u

Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis

0,84000

€

B6BZ1A10

m

Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix la

0,21620

€

B7J500ZZ

kg

Massilla per a junt de plaques de cartró-guix

0,76800

€

B7JZ00E1

m

Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat

0,24000

€

B6B11211

m

Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'ampl

2,00613

€

B6B12211

m

Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'am
Altres conceptes

0,79800
11,80317

€
€

K6526H43

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 78 mm, muntants cada 600 mm de
48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa a cada cara, una estàndard (A) de
15 mm i l'altra hidròfuga (H) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament de plaques
de llana mineral de vidre de resistència tèrmica >= 1,026 m2.K/W. Ref. E03

31,90

€

B7J500ZZ

kg

Massilla per a junt de plaques de cartró-guix

0,76800

€

B6BZ1A10

m

Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix la

0,21620

€

B0A61600

u

Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis

0,84000

€

B0A44000

cu

Visos per a plaques de guix laminat

2,51400

€

B0A4A400

cu

Visos galvanitzats

0,26280

€

B0CC2410

m2

Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la n

7,11260

€

B6B12211

m

Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'am

0,79800

€

B7JZ00E1

m

Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat

0,24000

€

B0CC1410

m2

Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la n

4,64530

€

B7C4G400

m2

Placa semirígida de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 131

1,43170

€

B6B11211

m

Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'ampl
Altres conceptes

2,00613
11,06527

€
€

K6526HA3

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 cada cara, una estàndard (A) de
15 mm i l'altra hidròfuga (H) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament de plaques
de llana mineral de vidre de resistència tèrmica >= 1,538 m2.K/W. Ref. E06

33,04

€

B6B11311

m

Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70 mm d'ampl

2,42204

€

B0CC2410

m2

Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la n

7,11260

€

B7C4G600

m2

Placa semirígida de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 131

1,83340

€

B0A4A400

cu

Visos galvanitzats

0,26280

€

B0A61600

u

Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis

0,84000

€

B6B12311

m

Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 70 mm d'am

0,84788

€
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m

Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix la

0,43240

€

B0111000

m3

Aigua

0,03234

€

B7J500ZZ

kg

Massilla per a junt de plaques de cartró-guix

0,76800

€

B7D20021

kg

B0CC1410

m2

Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la n

4,64530

€

Morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, per a aïlla
Altres conceptes

7,52760
5,13006

€
€

B0A44000

cu

Visos per a plaques de guix laminat

2,51400

€

25,04

€

B7JZ00E1

m

Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat

0,24000
11,12158

€
€

Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb
morter mixt 1:0,5:4, remolinat
Altres conceptes

25,04000

€

41,47

€

12,95

€

K652VJ43

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 98 mm, muntants cada 600 mm de
48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques a cada cara,una amb dues tipus
estàndard (A) de 12.5 mm de gruix i l'altra amb una placa tipus estàndard (A) i una tipus
hidròfuga (H) de 12.5 mm de gruix cadascuna, fixades mecànicament i aïllament de plaques
de llana mineral de vidre de resistència tèrmica >= 1,026 m2.K/W ref. E02

P-209

P-210

K81126D2

m2

K812V112

m2

Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1 inclòs formació
d'arestes racons, reglada de sòcol i unió amb plaques de cartró guix.

E812A013

m

Formació d'aresta, amb guix B1, acabat lliscat amb escaiola A segons la norma UNE-

1,99113

€

B0521200

kg

Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1

0,08778

€

B7C4G400

m2

Placa semirígida de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 131

1,43170

€

K812B012

m

Formació de racó en angle recte, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la n

1,04622

€

B0A44000

cu

Visos per a plaques de guix laminat

4,19000

€

K812D012

m

B6B11211

m

Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'ampl

2,00613

€

Reglada de sòcol, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN
Altres conceptes

2,59119
7,23368

€
€

B6B12211

m

Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'am

0,79800

€

K81RV1A0

m2

12,53

€

B0A4A400

cu

Visos galvanitzats

0,26280

€

Pintat de paraments enguixats amb pintura acrílica antihumitat, prèvia neteja amb lleixiu
dissolt en aigua i producte fungicida. Inclou reparacions puntuals de l'enguixat de cops i on ha
calgut enderrocar envans existents.

B0A61600

u

Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis

0,84000

€

B8ZA3210

kg

Protector químic insecticida-fungicida per a superfícies d'obra, guix, formigó, etc.

1,39950

€

B6BZ1A10

m

Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix la

0,21620

€

B89ZRH00

kg

Pintura acrílica antihumitat

3,02850

€

B7J500ZZ

kg

Massilla per a junt de plaques de cartró-guix

0,76800

€

B0111000

m3

Aigua

0,00147

€

B7JZ00E1

m

Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat

0,24000

€

B0121000

l

Lleixiu

0,00140
8,09913

€
€

28,46

€

6,46600

€

Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12.5 mm, amb vora afinada (BA), segons la
Altres conceptes

12,32400
11,92717

€
€

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 120 mm, muntants cada 600 mm de
70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques a cada cara, una amb dues tipus
estàndard (A) de 12.5 mm de gruix i l'altra amb una placa tipus estàndard (A) i una tipus
hidròfuga (H) de 12.5 mm de gruix cadascuna, fixades mecànicament i aïllament de plaques
de llana mineral de vidre de resistència tèrmica >= 1,538 m2.K/W. Ref. E05

42,61

€

B0CC2310

m2

Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12.5 mm, amb vora afinada (BA), segons la

B0CC1310

m2

K652VJA3

m2

B6B12311

m

Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 70 mm d'am

0,84788

€

B0CC1310

m2

Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12.5 mm, amb vora afinada (BA), segons la

12,32400

€

B0CC2310

m2

Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12.5 mm, amb vora afinada (BA), segons la

6,46600

€

B7JZ00E1

m

Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat

0,24000

€

B7J500ZZ

kg

Massilla per a junt de plaques de cartró-guix

0,76800

€

B6BZ1A10

m

Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix la

0,43240

€

4,19000

€

0,26280

€

B0A44000
B0A4A400

cu
cu

Visos per a plaques de guix laminat
Visos galvanitzats

B7C4G600

m2

Placa semirígida de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 131

1,83340

€

B6B11311

m

Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70 mm d'ampl

2,42204

€

B0A61600

u

Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis

0,84000
11,98348

€
€

12,69

€

Altres conceptes
P-208

25

B6BZ1A10

Altres conceptes
P-206

Pàg.:

K7D21523

m2

Aïllament de gruix 3 cm, amb morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3
de densitat, projectat sobre elements lineals

P-211

Altres conceptes
P-212

P-213

K8251223

m2

Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica de pasta
blanca esmaltada mat, , grup BIII (UNE-EN 14411), preu alt, de mides 20x60cm o equivalent,
col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 T (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada
CG1 (UNE-EN 13888)

15,59800

€

1,22570

€

Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de c
Altres conceptes

0,14280
11,49350

€
€

Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada
reforçada en H amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat
de 60,5 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb
1 placa tipus estàndard (A) de 12.5 mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament amb
plaques de llana mineral de vidre.Ref. E04

43,92

€

B0FH3182

m2

Rajola de ceràmica premsada esmaltada mat, rajola de valència, de forma rectangular

B0711012

kg

Adhesiu cimentós tipus C1 T segons norma UNE-EN 12004

B05A2103

kg

K83EV36F

m2

B0A44000

cu

Visos per a plaques de guix laminat

3,51960

€

B6B12211

m

Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'am

1,12000

€

B0CC2310

m2

Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12.5 mm, amb vora afinada (BA), segons la

12,93200

€

B7JZ00E1

m

Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat

0,24000

€

B7J500ZZ

kg

Massilla per a junt de plaques de cartró-guix

0,76800

€

B6B11211

m

Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'ampl

3,28000

€

B0CC1310

m2

Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12.5 mm, amb vora afinada (BA), segons la

4,06850

€

B44ZB052

kg

Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils conformat

0,28613

€
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B0A4A400

cu

Visos galvanitzats

0,54750

€

B7C4K400

m2

Placa semirígida de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 131

1,60680

€

B6BZ1A10

m

Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix la

0,64400

€

B0A61600

u

Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis

0,84000
14,06747

€
€

Altres conceptes
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P-220

K898JTA0

m2

Pàg.:

28

Altres conceptes

2,60129

€

Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica tixotròpica, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

6,47

€

B89ZSD00

kg

Pintura plàstica tixotròpica per a interiors

B8ZA1000

kg

Segelladora

Data: 14/05/19

Altres conceptes
P-214

P-215

K842Q83A

m2

Cel ras registrable de plaques de llana mineral compactada, acabat superficial amb pintura
color a definir per la DF, amb cantell rebaixat (E) per a perfils de 15mm, de 600x 600 mm i 18
a 21 mm de gruix, classe d'absorció acústica A segons UNE-EN ISO 11654, resistència a la
humitat 95% i reacció al foc A1, col·locat amb estructura d'acer galvanitzat vista formada per
perfils principals en forma de T invertida de 15 mm de base cada 1.2 m per a fixar al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m i perfils secundaris formant retícula, per a una
alçària de cel ras de 4 m com a màxim

3,42990
9,69010

€
€

Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus D11 de Knauff o equivalent amb placa tipus
estàndard (A), per a revestir, de 12.5 mm de gruix i vora afinada (BA), entramat d'acer
galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats
cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m , per a una alçària
de cel ras de 4 m com a màxim

31,96

€

B84ZD510

m2

P-216

m2

Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12.5 mm, amb vora afinada (BA), segons la

4,06850

€

B84Z7850

m2

Entramat d'estructura doble d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix

7,83000

€

B7JZ00E1

m

Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat

0,11340

€

B7J500ZZ

kg

Massilla per a junt de plaques de cartró-guix

0,45360

€

B0A44000

cu

Visos per a plaques de guix laminat

1,50840
17,98610

€
€

51,22

€

P-217

P-218

K844V182

m2

Cel ras registrable i acústic tipus Danoline Contur de la casa Knauf o equivalent de plaques
de mides 60x60mm e:12,5mm amb perforacions tipus Micro M1. Banda perimetral de placa
tallada sense perforacions. Sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat ocult
format per perfils principals amb forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 0,6
m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m, amb perfils secundaris
col·locats , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim
Placa de guix laminat per a cel ras registrable de 12.5 mm de gruix, acabat amb perfor

36,63710

€

B84Z3510

m2

Estructura d'acer galvanitzat oculta per a cel ras de plaques de 600x600 mm formada
Altres conceptes

2,50290
12,08000

€
€

Cel ras registrable de la casa Movinord o equivalent format per plaques metàl·liques de 30
cm x 120 de llarg. nstal·lat sobre perfilaria de cantell recte de 24 cm de base amb subjeccions
autonivellables amb barres de rosca. Acabat microperforat tipus 24/600 post pintat amb una
aplicació electrostàtica de pintura en pols de poliestirè polimeritzat.
Altres conceptes

64,18

€

64,18000

€

3,10

€

0,55440
2,54560

€
€

4,81

€

K8788200
B8ZZA500

m2
kg

Preparació de paraments per a pintar, realitzada amb massilla de polièster bicomponent per a
interior
Massilla de polièster bicomponent
Altres conceptes

P-219

K898D240
B89ZPE00

m2
kg

Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una
capa de fons, diluïda, i dues d'acabat
Pintura plàstica per a exteriors

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

B89ZPD00

kg

Pintura plàstica per a interiors

B8ZA1000

kg

Segelladora

K8K1V14K

m

Formació d'escopidor en façana existent ,de 29 cm d'amplària, amb maó de 29x14x4 cm,
col·locat amb morter mixt 1:2:10 inclòs encast en parets existents i impermeabilització amb
polímer acrílic, amb una dotació de 2 kg/m2

2,20871

0,58599
2,68121

€
€

4,94

€

P-223

P-224

€

P-226

K936V1D0

B06NN12B

P-227

K93AD165
B0731773

P-228

K93AV3C0

€

u

Rajola amb 1 aresta amb trencaaigües, de 14x28 cm, de ceràmica vidriada preu superi
Altres conceptes

6,02000
17,58000

€
€

m2

Solera de formigó HA-25/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
de gruix 15 cm, abocat amb bomba

26,18

€

Formigó HA-25/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, am
Altres conceptes

9,08924
17,09076

€
€

Reparació i restitució de la solera existent amb formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
HNE-15/B/20, abocat des de camió

2,89

€

Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència tova i
Altres conceptes

1,58730
1,30270

€
€

Formació de rampa i esglaó d'accès a l'edifici amb solera de 25 cm de gruix mig de formigó
d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, HNE-15/B/20, abocat des de camió

35,59

€

Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència tova i
Altres conceptes

13,88888
21,70112

€
€

Recrescuda i anivellament del suport de 10 mm de gruix, amb pasta autoanivellant de ciment
tipus CT-C30-F7-A12 segons UNE-EN 13813, aplicada manualment

21,01

€

Pasta autoanivellant de ciment tipus CT amb classe C30 de resistència a compressió,
Altres conceptes

18,26000
2,75000

€
€

9,42
9,42000

€
€

41,14

€

m

m3

m2

m3

m2

m3

m2
kg

m2

Capa de neteja i anivellament, de 5 cm de gruix, amb morter de ciment 1:8
Altres conceptes

P-229

K9C2V424

€

23,60

polimer acrílic

K936V1B0

24,78

Escopidor de 29 cm d'amplària, amb rajola ceràmica igual a l'existent de mides 14.5x15.4x3
cm amb trencaaigües, col·locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra

kg

B065910B

€
€

€
€

B8ZAD000

K93628B0

0,58599
3,24813

2,65200
21,26220

Maó foradat senzill de 290x140x40 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771

B0FJ3QQM

€

€

u

K8K1VA4K

1,10588

0,86580

B0F74240

B06NN12B

m2

m2

P-222

P-225

B844G28A

K84AVEF1

m2

Altres conceptes

B0CC1310

Altres conceptes

K898K2A0

Altres conceptes

Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 600x600 mm formada p
Altres conceptes

Placa de fibres minerals compactades per a cel ras, acabat superficial amb pintura col

m2

P-221

€

m2

€

€

14,42000

B842Q834

K8443260

27,54

3,20280

m2

Paviment de terratzo abuixardat, de 40x40x3 cm, color a definir per la DF Classe 3, inclou
esglaó tipus italià d'una peça i paviment rampa col·locat a truc de maceta amb morter de
ciment 1:6 sobre llit de sorra.
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P-230

Data: 14/05/19

P-234

€

13,29480

€

0,24900

€

BB1218A0

m

B0A62F90

u

B9C21424

m2

Terratzo de gra petit amb relleu, de 40x40 cm, preu alt, per a ús exterior

B9CZ2000

kg

Beurada de color

B9V2A020

m

Esglaó de pedra artificial de microgra preu alt, d'una peça model italià, amb un cantell
Altres conceptes

9,60600
17,47143

€
€

K9QHV313

m2

Parquet flotant amb posts multicapa sintètics per a ús comercial elevat, classe 33 (UNE-EN
13329), de 1190 a 1800 mm de llargària, de 120 a 190 mm d'amplària, 4.5 mm de gruix, amb
base de tauler de fibres d'alta densitat, amb unió a pressió model Classic Plank Optimum
click de la casa Pergo o equivalent , col·locat sobre làmina livyn Basic de Pergo o equivalent.

37,94

€

Post multicapa amb capa d'acabat sintètica per a parquet flotant, per a ús comercial el
Altres conceptes

28,04690
9,89310

€
€

Tancament de vidre de mides aproximades totals 2.50x2.44 m format per una fulla batent de
2.10x0.90 m, tarja superior 0.40x2.44 m i mampara lateral de 2.10x1.54 m compostes d'un
vidre templat de 10mm. Porta col·locada sense marcs, d'obertura abatible sobre frontisses
d'acer inoxidable i mampara col·locada sobre perfil en U d'acer inoxidable a la part inferior i
superior, siliconada a lateral. Tirador en forma de U acabat inox, de la casa Tesa sèrie Mare
400mm o equivalent i pany amb clau acabat d'acer inoxidable. Inclou vinil de color a definir
per la DF fins a una alçada de 1.10m. Subjectat fins a forjat amb perfil superior 40x40x4
atirantat fins a sostre cada 1m màxim. Ref.Pi.P90+154.V.c

2.198,91

€

KAM1VAD5

u

€

86,17312

€

128,59787

€

Tac d'acer de d 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable i 120 mm de

46,08000

€

m2

Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10 mm de gruix amb una fulla batent, u

1.297,77500

€

u

Tancaportes per a porta de vidre, encastat al paviment

u

Conjunt de poms d'acer inoxidable per a porta de vidre, col·locats

K442502D

kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça

KAMW2002

u

Pany per a porta de vidre, col·locat

B0A6AH9B

u

BAM11AD5
KAMW1001

KAQSV237

u

Porta doble batent de mides totals aproximades 250x180 cm per a armari composta de tauler
DM hidròfug de 19mm de gruix acabat pintat color a definir per la DF. Col·locat sobre marc de
fusta de 40x40. Amb frontisses d'acer inoxidable de la casa Vidur tipus vidre-paret o
equivalent, i tirador en forma de U acabat inox, de la casa Tesa sèrie Mare 400mm o
equivalent. Amb tapeta lateral i superior del mateix material a les portes. Ref.
Ai.P80+80.Fhp.c

173,13188
308,68495

€
€

230,19

€

BAQQB237

u

Batent de mides aproximades 210x80 cm per a armari compost de tauler DM hidròfug

87,96000

€

BAPLA4P9

u

Bastiment d'envà per a armari amb travesser inferior, de fulles batents de fusta de pi ro

70,41000

€

BAZGD170

u

Ferramenta per a porta d'armari de dues fulles batents, de preu superior

24,63000
47,19000

€
€

253,41

€

KAQSV542

u

Porta doble batent de mides totals aproximades 250x205 cm per a armari composta de tauler
DM hidròfug de 19mm de gruix acabat pintat color a definir per la DF. Col·locat sobre marc de
fusta de 40x40. Amb frontisses d'acer inoxidable de la casa Vidur tipus vidre-paret o
equivalent, i tirador en forma de U acabat inox, de la casa Tesa sèrie Mare 400mm o
equivalent. Amb tapeta lateral i superior del mateix material a les portes. Ref.
Ai.P93+93.Fhp.c

BAZGD170

u

Ferramenta per a porta d'armari de dues fulles batents, de preu superior

24,63000

€

BAPLA4P9

u

Bastiment d'envà per a armari amb travesser inferior, de fulles batents de fusta de pi ro

70,41000

€

BAQQB548

u

Batent de mides aproximades 210x95 cm per a armari compost de tauler DM hidròfug
Altres conceptes

110,96000
47,41000

€
€

Barana doble d’acer pintat de color gris fixat de manera mecànica a terra mitjançant un perfil
de secció L d’ales desiguals de mida 100x50mm. Muntants formats amb perfil de secció T de
mides 40x40mm, i remat superior amb perfil en L de 100x50mm. , passamà de secció rodona

91,18

€

KB12V8AM

m

Data: 14/05/19

Pàg.:
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Barana doble d’acer pintat de color gris fixat de manera mecànica a terra mitjançant un

72,18000

€

Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella

1,78000
17,22000

€
€

24,21

€

amb diàmetre de 50mm separat dels muntants 40mm subjectat a muntant amb pipetes en L
cada metre de rodó 10mm soldat a muntant. Dos passamans col·locat a una alçada de 1m i
0.7.

Altres conceptes
P-235

P-236

158,46718

KAMWU002

Altres conceptes
P-233

0,51877

Sorra de pedrera de 0 a 5 mm

Altres conceptes
P-232

29

t

m2
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Pàg.:

B0310400

B9QH2310

P-231
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P-237

KB14V32E

m

0,45371

€

Passamà de perfil d'acer de 30 a 50 mm de diàmetre, i suports de perfil d'acer de 15 m
Altres conceptes

18,56000
5,19629

€
€

Reixa exterior de muntants de platines de 50mm e:8mm d’acer separades cada 10cm fixades
a terra mecànicament amb un perfil de secció en L d’ales iguals de 50mm e:6mm, i amb
remat superior de platina de 50mm e:8mm, tot pintat de color RAL a definir per la DF, alçada
de la reixa 1,20m. Inclou porta de doble fulla de mides 1,25x1,20m amb pany d’embutir d’acer
inoxidable per a fusteria metàl·lica i clau, electrificat per a porter automàtic.
Altres conceptes

98,61

€

98,61000

€

Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2
dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0.8 m3 i escampada amb mitjans manuals

85,45

€

Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'
Altres conceptes

37,86288
47,58712

€
€

2.155,31
2.155,31000

€
€

B0710180

t

Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7.5 N/mm2), en sacs, de designació (G) seg

BB14C320

m

KB32VA0E

m2

KR3P2254

m3

BR3P2250

P-238

Barana doble d’acer pintat de color gris fixat de manera mecànica al mur existent, passamà
de secció rodona amb diàmetre de 50mm separat de paret 40mm subjectat a paret amb
pipetes en L cada metre de rodó 10mm ncastades a paret amb embellidor. Dos passamans
col·locats a una alçada de 1m i 0.7.

SS001

m3

u

Seguretat i salut
Sense descomposició

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar
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MAQUINÀRIA

MA D'OBRA

A0121000

h

Oficial 1a

21,49000

€

A0122000

h

Oficial 1a paleta

21,49000

€

A0123000

h

Oficial 1a encofrador

21,49000

€

A0124000

h

Oficial 1a ferrallista

21,49000

€

A0125000

h

Oficial 1a soldador

21,85000

€

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

21,49000

€

A0129000

h

Oficial 1a guixaire

21,49000

€

A012A000

h

Oficial 1a fuster

21,88000

€

A012D000

h

Oficial 1a pintor

21,49000

€

A012E000

h

Oficial 1a vidrier

20,89000

€

A012F000

h

Oficial 1a manyà

21,83000

€

A012G000

h

Oficial 1a calefactor

22,21000

€

A012H000

h

Oficial 1a electricista

22,21000

€

A012J000

h

Oficial 1a lampista

22,21000

€

A012M000

h

Oficial 1a muntador

22,21000

€

A012P000

h

Oficial 1a jardiner

25,24000

A012P200

h

Oficial 2a jardiner

C1101200

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

14,10000

€

C1103331

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb martell trencador

70,63000

€

C1311430

h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t

66,48000

€

C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

45,86000

€

C1316100

h

Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t

45,00000

€

C1335010

h

Corró vibratori autopropulsat, de 1.5 a 2.5 t

39,73000

€

C133A0J0

h

Picó vibrant amb placa de 30x30 cm

5,10000

€

C1501700

h

Camió per a transport de 7 t

32,53000

€

C1501800

h

Camió per a transport de 12 t

34,93000

€

C1503000

h

Camió grua

C1701100

h

Camió amb bomba de formigonar

C1704100

h

C1705600

40,92000

€

139,82000

€

Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a granel

1,53000

€

h

Formigonera de 165 l

1,54000

€

C170H000

h

Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment

7,90000

€

C1RA2500

m3

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

20,37000

€

€

C2001000

h

Martell trencador manual

2,94000

€

26,24000

€

C200B000

h

Talladora amb disc de carborúndum

2,94000

€

C200F000

h

Màquina taladradora

3,02000

€

C200H000

h

Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a
màxim

8,56000

€

2,80000

€

A0133000

h

Ajudant encofrador

19,07000

€

A0134000

h

Ajudant ferrallista

19,07000

€

A0135000

h

Ajudant soldador

19,15000

€

A0137000

h

Ajudant col·locador

19,07000

€

C200P000

h

Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica

A013A000

h

Ajudant fuster

19,22000

€

C200S000

h

Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic

5,96000

€

h

Equip d'injecció manual de resines

1,42000

€

A013D000

h

Ajudant pintor

19,07000

€

C200V000

A013E000

h

Ajudant vidrier

18,91000

€

C200X000

h

Barrejadora-bombejadora per a morters i guixos projectats

3,78000

€

A013F000

h

Ajudant manyà

19,15000

€

C2200TDI1

h

7,89000

€

A013G000

h

Ajudant calefactor

19,05000

€

Forat amb equips per a tall/broca de diamant, a paraments verticals, de 5 a 20 cm de diàmetre i
fins a 350 mm de fondària

A013H000

h

Ajudant electricista

19,05000

€

CR11B700

h

Tractor de 73.5 kW (100 CV) de potència, amb braç desbrossador

41,82000

€

A013J000

h

Ajudant lampista

19,05000

€

CRE23000

h

Motoserra

2,83000

€

A013M000

h

Ajudant muntador

19,07000

€

A013P000

h

Ajudant jardiner

22,40000

€

A0140000

h

Manobre

17,94000

€

A0149000

h

Manobre guixaire

17,94000

€

A0150000

h

Manobre especialista

18,55000

€
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B0111000

m3

Aigua

1,47000

€

B0A75K02

u

Abraçadora plàstica, de 63 mm de diàmetre interior

1,42000

€

B0121000

l

Lleixiu

0,14000

€

B0A75Y00

u

Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior

0,33000

€

B0310020

t

Sorra de pedrera per a morters

15,35000

€

B0B2A000

kg

Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

0,57000

€

B0310400

t

Sorra de pedrera de 0 a 5 mm

14,95000

€

B0B34133

m2

1,59000

€

B0310500

t

Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm

15,03000

€

Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2.2 m B500T UNE-EN
10080

B033R500

t

Grava de granulat reciclat de formigó de 20 a 40 mm

9,46000

€

B0CC1310

m2

3,95000

€

B0512401

t

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

93,07000

€

Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12.5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

kg

Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1

0,11000

€

B0CC1410

m2

Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

4,51000

€

B0521100
B0521200

kg

Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1

0,11000

€

B0CC2310

m2

6,10000

€

B0522300

kg

Guix escaiola de designació A, segons la norma UNE-EN 13279-1

0,11000

€

Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12.5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

B0532310

kg

Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs

0,20000

€

B0CC2410

m2

6,71000

€

B05A2103

kg

Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color

0,28000

€

Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

B065710B

m3

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

61,03000

€

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

0,32000

€

B0D31000

m3

Llata de fusta de pi

218,52000

€

B065910B

m3

Formigó HA-25/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

58,83000

€

B0D625A0

cu

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos

8,44000

€

B0D62B60

cu

€

59,29000

Puntal tubular metàl·lic de 3 tubs, d'alçària >3 m de <= 150 kN de càrrega màxima admissible, amb
elements de recolzament roscats i 25 usos

10,60000

€
B0D71130

m2

Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos

1,14000

€

B0DZA000

l

Desencofrant

2,48000

€

B0F17251

u

Maó massís d'elaboració mecànica R-15, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD,
segons la norma UNE-EN 771-1

0,27000

€

B0F1F2A1

u

Maó calat R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1

0,16000

€

B0F74240

u

Maó foradat senzill de 290x140x40 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1

0,13000

€

B0FA12N0

u

Totxana de 290x140x75 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1

0,14000

€

B0FH3182

m2

Rajola de ceràmica premsada esmaltada mat, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada,
de 6 a 15 peces/m2, preu alt, grup BIII (UNE-EN 14411)

14,18000

€

B0FJ3QQM

u

Rajola amb 1 aresta amb trencaaigües, de 14x28 cm, de ceràmica vidriada preu superior

0,86000

€

B2RA73G1

t

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, 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)

21,00000

€

B2RA7LP1

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció, segons la LLEI 8/2008, 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)

5,00000

€

B2RA9SB0

t

Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una
densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

40,55000

€

B2RA9TD0

t

Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una
densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

67,58000

€

B44Z5011

kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb una capa d'imprimació antioxidant

0,77000

€

B44Z501A

kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant

0,86000

€

B44Z502A

kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb
una capa d'imprimació antioxidant

0,93000

€

B065960B

m3

Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

B06NN12B

m3

Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, HNE-15/B/20

52,91000

€

B0710180

t

Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7.5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

31,29000

€

B0710250

t

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

27,87000

€

B0711012

kg

Adhesiu cimentós tipus C1 T segons norma UNE-EN 12004

0,25000

€

B0716000

kg

Morter expansiu

0,58000

€

B0731773

kg

Pasta autoanivellant de ciment tipus CT amb classe C30 de resistència a compressió, classe F7 de
resistència a flexió i classe A12 de resistència al desgast Böhme, segons UNE-EN 13813,
subministrada en sacs

0,83000

€

B081C010

kg

Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la norma UNE-EN 934-3

1,21000

€

B0901000

kg

Adhesiu en dispersió aquosa

2,48000

€

B0906000

kg

Adhesiu de PVC

3,89000

€

B0907100

kg

Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, per a ús estructural

11,68000

€

B0907200

kg

Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, per a ús
estructural per a injectar

13,98000

€

B0A14200

kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

1,17000

€

B0A14300

kg

Filferro recuit de diàmetre 3 mm

1,00000

€

B0A31000

kg

Clau acer

1,23000

€

B0A44000

cu

Visos per a plaques de guix laminat

8,38000

€

B0A4A400

cu

Visos galvanitzats

2,19000

€

B0A61500

u

Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis

0,08000

€

B0A61600

u

Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis

0,14000

€

B0A62F90

u

Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella

0,89000

€

B0A6AH9B

u

Tac d'acer de d 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable i 120 mm de llargària

2,88000

€

B0A75800

u

Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior

0,28000

€

B0A75E00

u

Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior

0,44000

€

B0A75F02

u

Abraçadora plàstica, de 40 mm de diàmetre interior

0,61000

€
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B44Z50B5

kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i
amb una capa d'imprimació antioxidant

1,07000

€

B44Z5A2A

kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant

1,10000

€

1,09000

€

16,67000

€

B44ZB052

kg

Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils conformats en fred
sèrie L, U, C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat

B4F7YK10

u

Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d'amplària i 2.7 m de llargària, per a revestir

B4LZ160N

m

Revoltó industrialitzat de ceràmica per a un intereix de 60 cm i alçària de 22 cm

4,73000

€

B6B11211

m

Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària

0,82000

€

B6B11311

m

Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70 mm d'amplària

0,99000

€

B6B12211

m

Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària

0,80000

€

B6B12311

m

Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 70 mm d'amplària

0,85000

€

B6BZ1A10

m

Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat

0,46000

€

B7C4G400

m2

Placa semirígida de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix
40 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0.039 W/mK, resistència tèrmica >= 1,026 m2.K/W

1,39000

€

B7C4G600

m2

Placa semirígida de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix
60 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0.039 W/mK, resistència tèrmica >= 1,538 m2.K/W

1,78000

€

B7C4K400

m2

Placa semirígida de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix
40 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0.036 W/mK, resistència tèrmica >= 1,111 m2.K/W

1,56000

€

B7C7VLIV

m2

livyn basic

4,25000

€

B7CJ1690

m2

Planxa d'escuma elastomèrica per a aïllament tèrmic d'equips i conductes, autoadhesiva, de 19
mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

31,49000

€

B7D20021

kg

Morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, per a aïllament contra
el foc, en sacs

0,41000

€

B7J5009A

dm3

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà de polimerització ràpida
monocomponent

11,61000

€

B7J500ZZ

kg

Massilla per a junt de plaques de cartró-guix

0,96000

€

B7JZ00E1

m

Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat

0,06000

€

B842Q834

m2

Placa de fibres minerals compactades per a cel ras, acabat superficial amb pintura color blanc,
amb cantell rebaixat (E) per a perfils de 15mm segons norma UNE-EN 13964, de 600x 600 mm i
de 18 a 21 mm de gruix, amb un coeficient d'absorció acústica ponderat de 0.9 a 1 segons
UNE-EN ISO 11654, resistència a la humitat 95% i reacció al foc A1

14,00000

€

B844G28A

m2

Placa de guix laminat per a cel ras registrable de 12.5 mm de gruix, acabat amb perforacions
agrupades i vel , de 600x600 mm i cantell rebaixat/ranurat ( D) segons la norma UNE-EN 13964 ,
per a que quedi l'entramat ocult i amb un coeficient d'absorció acústica ponderat 0.65 segons
UNE-EN ISO 11654 , i reacció al foc A2-s1, d0

35,57000

€

B84AVEH1

m2

Cel ras registrable de la casa Movinord o equivalent format per plaques metàl·liques de 30 cm x
120 de llarg. nstal·lat sobre perfilaria de cantell recte de 24 cm de base amb subjeccions
autonivellables amb barres de rosca. Acabat microperforat tipus 24/600 post pintat amb una
aplicació electrostàtica de pintura en pols de poliestirè polimeritzat.

35,15000

€

B84Z3510

m2

Estructura d'acer galvanitzat oculta per a cel ras de plaques de 600x600 mm formada per perfils
principals en forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 0,6 m per a fixar al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m, amb perfils distanciadors de seguretat cada 2 m
aproximadament fixats als perfils principals, inclòs part proporcional de perfils de remat,
suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg

2,43000

€

B84Z7850

m2

Entramat d'estructura doble d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat
format per perfils principals col·locats cada 1000 mm com a màxim i perfils secundaris col·locats
cada 600 mm com a màxim , per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a
suportar una càrrega de fins a 15 kg

7,83000

€

B84ZD510

m2

Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 600x600 mm formada per perfils
principals en forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1.2 m per a fixar al sostre

3,33000

€

mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m, i perfils secundaris formant retícula, inclòs part
proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg
19,25000

€

Pintura plàstica per a interiors

2,78000

€

kg

Pintura plàstica per a exteriors

4,01000

€

kg

Pintura acrílica antihumitat

6,73000

€

B89ZSD00

kg

Pintura plàstica tixotròpica per a interiors

6,28000

€

B8ZA1000

kg

Segelladora

3,83000

€

B8ZA3210

kg

Protector químic insecticida-fungicida per a superfícies d'obra, guix, formigó, etc.

9,33000

€

B8ZAD000

kg

polimer acrílic

4,42000

€

B8ZZA500

kg

Massilla de polièster bicomponent

5,28000

€

B9C21424

m2

Terratzo de gra petit amb relleu, de 40x40 cm, preu alt, per a ús exterior

12,31000

€

B9CZ2000

kg

Beurada de color

0,83000

€

B9P2V192

m2

Paviment de PVC homogeni en rotlle, classe 34-43, segons UNE-EN 649 i gruix de 2 mm, tipus
Aquarius d'Altro o equivalent. Color a definir per la DF. Antilliscant classe 3

22,50000

€

B9PZ1400

m

Cordó de PVC de 4 mm de diàmetre

0,14000

€

B9QH2310

m2

Post multicapa amb capa d'acabat sintètica per a parquet flotant, per a ús comercial elevat, classe
33 (UNE-EN 13329), de 1190 a 1800 mm de llargària, de 120 a 190 mm d'amplària, 4.5 mm de
gruix, amb base de tauler de fibres d'alta densitat i unió a pressió

27,23000

€

B9U6P01W

m

Sòcol mitja canya per paviment vinilic amb revestiment aplacat. Sòcol vinílic de 2mm de gruix i 20
cm d'alçada,

5,05000

€

B9U7U110

m

Sòcol de fusta de tauler hidròfug de DM de 25 mm de gruix,de superfície rexapada color blanc, de
8 cm d´alçària,

5,15000

€

B9V2A020

m

Esglaó de pedra artificial de microgra preu alt, d'una peça model italià, amb un cantell polit i
abrillantat

32,02000

€

BAM11AD5

m2

Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10 mm de gruix amb una fulla batent, una tarja
lateral i una tarja superior, amb fixacions mecàniques

212,75000

€

BAMW1001

u

Tancaportes per a porta de vidre, per a encastar al paviment

149,12000

€

BAMW2000

u

Pany per a porta de vidre

120,48000

€

BAMWU002

u

Conjunt de poms d'acer inoxidable per a porta de vidre

145,26000

€

BAPLA4P9

u

Bastiment d'envà per a armari amb travesser inferior, de fulles batents de fusta de pi roig per a
pintar, amb un muntant i per a un buit d'obra de 175 cm d'amplària i 225 cm d'alçària

70,41000

€

BAQMVPF4

u

Porta de 80+40x210 cm de llum de pas formada per dues fulles batents de 43mm de gruix amb
bastiment perimetral de fusta dura de 27x33mm, cantell acabat amb ABS llis, ànima d'aglomerat
alleugerit. 2 cares de tauler MDF hidròfug de 8 mm lacat amb pintura per MDF color a definir per la
DF. Amb tapetes de MDF lacades amb pintura per MDF. Mida d'una fulla de 2,10x0,8m i l'altra de
2,10x0,4m. Amb maneta tesa model sena acabat inox i clau tesa o equivalent.

375,00000

€

BAQMVPO1

u

Porta de fusta d'una full batent de 43mm de gruix. Marc de la fulla de 27x33mm, ànima d'aglomerat
alleugerit, dos cares de tauler MDF de 8mm lacat amb pintura per MDF color a definir per la DF.
Inclou serigrafia segons plànol detall. Amb tapetes de MDF lacades amb pintura per MDF. Mida de
la fulla de 2,10x0,9m. Amb maneta tesa model sena acabat inox i clau tesa o equivalent.

175,00000

€

BAQMVPR3

u

Porta formada per una fulla corredissa de 43mm de gruix amb bastiment perimetral de fusta dura
de 27x33mm, cantell acabat amb ABS llis, ànima d'aglomerat hidròfug alleugerit, 2 cares de tauler
MDF hidròfug de 8 mm pintat, color a definir per la DF. Bastiment de fusta interior, revestit amb
panell de MDF hidròfug 11mm pintat. Contramarc metàl·lic tipus Eclisse model Syntesis versió
cartró guix o equivalent amb guia rail extraïble d'alumini 6060 norma UNE 9006:1 i carros de
lliscament amb coixinets de boles revestits amb niló elastomèric durabilitat 100.000 cicles UNI EN
1527. El contramarc ha de ser fabricat per perfils de xapa galvanitzada SK 0.9mm de gruix,
compost de 14 travessers horitzontals, muntants verticals reforçats, travesser superior metàl·lic.
Tirador en forma de U acabat inox, de la casa Tesa sèrie Mare 400mm o equivalent i pany amb
clau acabat d'acer inoxidable.

653,00000

€

BAQMVPR4

u

Porta formada per una fulla corredissa de 43mm de gruix amb bastiment perimetral de fusta dura
de 27x33mm, cantell acabat amb ABS llis, ànima d'aglomerat hidròfug alleugerit, 2 cares de tauler

691,00000

€

B867VVES

m2

vinil Vescom o equivalent acabat ratllat o amb dibuix a definir per la DF

B89ZPD00

kg

B89ZPE00
B89ZRH00
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MDF hidròfug de 8 mm pintat, color a definir per la DF. Bastiment de fusta interior, revestit amb
panell de MDF hidròfug 11mm pintat. Contramarc metàl·lic tipus Eclisse model Syntesis versió
cartró guix o equivalent amb guia rail extraïble d'alumini 6060 norma UNE 9006:1 i carros de
lliscament amb coixinets de boles revestits amb niló elastomèric durabilitat 100.000 cicles UNI EN
1527. El contramarc ha de ser fabricat per perfils de xapa galvanitzada SK 0.9mm de gruix,
compost de 14 travessers horitzontals, muntants verticals reforçats, travesser superior metàl·lic.
Tirador en forma de U acabat inox, de la casa Tesa sèrie Mare 400mm o equivalent i i passador
encastat amb possibilitat d'obertura des de l'exterior de la casa Tesa model Serie Mare condena
redonda o equivalent.
BAQQB237

u

Batent de mides aproximades 210x80 cm per a armari compost de tauler DM hidròfug de 19mm de
gruix acabat pintat color a definir per la DF.

43,98000

€

BAQQB548

u

Batent de mides aproximades 210x95 cm per a armari compost de tauler DM hidròfug de 19mm de
gruix acabat pintat color a definir per la DF.

55,48000

€

BAU1VA20

u

Paret maniobrable insonoritzada PMI ANAUNIA model A430 amb aïllament acústic Rw 0 43 Db o
equivalent. La paret està composada per elements independents entre si, penjats mitjançant carros
de lliscament amb coixinets a esfera de Dmin =40 mm a una guia de sostre d'alumini anoditzat de
121x88 mm, amb aletes de suport fals sostre al tall inferior guia. Elgruix total de la paret es de 106
mm. Altura total 2.25 m. Els panells de revestiment estan fets de conglomerat classe E1 (baixa
emissió de formaldeido) de 16 mm de gruix, ignífug classe 1, amb fresat vertical en tota la seva
longitud per contenir el perfil vertical de topall. Acabat superficial de melamina, color a definir per la
DF.

1.800,68000

€

BAZGD170

u

Ferramenta per a porta d'armari de dues fulles batents, de preu superior

24,63000

€

BB1218A0

m

Barana doble d’acer pintat de color gris fixat de manera mecànica a terra mitjançant un perfil de
secció L d’ales desiguals de mida 100x50mm. Muntants formats amb perfil de secció T de mides
40x40mm, i remat superior amb perfil en L de 100x50mm. , passamà de secció rodona amb
diàmetre de 50mm separat dels muntants 40mm subjectat a muntant amb pipetes en L cada metre
de rodó 10mm soldat a muntant. Dos passamans col·locat a una alçada de 1m i 0.7.

72,18000

€

BB14C320

m

Passamà de perfil d'acer de 30 a 50 mm de diàmetre, i suports de perfil d'acer de 15 mm de
diàmetre cada 2 m

9,28000

€

BC1F1843

m2

Vidre aïllant de lluna incolora de 6 mm de gruix, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4 mm de
gruix amb 1 butiral de color estàndard de lluna d'incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600

46,77000

€

BC1K1500

m2

Mirall de lluna incolora de gruix 5 mm

44,77000

€

BD13119B

m

Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 32
mm i de llargària 5 m, per a encolar

0,74000

€

BD1Z2100

u

Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 32 i 50 mm

0,73000

€

BD7FP160

m

Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 110 mm i de PN 6 bar
segons norma UNE-EN 1456-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica

3,62000

€

BDW3B100

u

Accessori genèric per a tub de PVC de D=32 mm

0,67000

€

BDY3B100

u

Element de muntatge per a tub de PVC de D=32 mm

0,01000

€

Caldera de condensació de 24 kW de potència calorífica, de planxa d'alumini, per a calefacció i
aigua calenta sanitària MODEL PLATINUM COMBI PLUS 24AIFM de la MARCA BAXI , de 3 bar
de pressió, producció d'aigua calenta sanitària i calefacció , per a gas natural, amb vàlvules, inclou
disposit acumulador de 80 L. Dissenyada segons els requisits del REGLAMENTO 813/2013 , amb
una classe d'eficiència energètica en calefacció i aigua calenta sanitària segons REGLAMENTO
811/2013, col·locada

4.004,00000

€

Panell rígid CLIMAVER A2 DECO color negre per a la fabricació de conductes autoportants de
distribució d'aire en climatització, fabricats a partir de llana de vidre d'alta densitat, i concebuts per
a la seva instal·lació vista (sense fals sostre), revestit en la seva cara exterior amb un teixit de fibra
de vidre decoratiu de color negre i una làmina d'alumini, que actúa com a barrera de vapor , i en la
seva cara interior un el teixit Neto de vidre reforçat de color negre d'alta absorció acústica i
resistència mecánica, de 25 mm de gruix, llargària de 3,00 m i ampla de 1,19 m, conservant unes
propietats òptimes de reacció al foc, complint la norma UNE-EN 14303 ´´Productos aislantes
térmicos para equipos en edificación e instalaciones industriales. Productos manufacturados de
lana mineral (MW). Especificación´´, amb una conductivitat tèrmica de 0,032 a 0,038 W/(m·K), un
coeficient d'absorció acústica, AW, w 0,85, classe de reacció al foc A2-s1-d0, clase d'estanquitat D,
una resistència a la pressió de 800 PA i codi de designació MW-EN 14303-T5-MV1. Per a garantir
la continuitat del color ISOVER disposa de cintes CLIMAVER DECO per a cada color de la
gamma., ref. 49876 de la serie Conductes Climaver d'ISOVER

19,30000

BE228N5AL81Y u

BE51KQ11KDFI m2

€

BEJ21222

u

Subministrament i instal·lació de fan-coil vertical, amb carcassa de disseny realitzada en alumini
lacat en blanc, amb ventilador tangencial, per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 2
tubs, 1,32 kW de potència frigorífica màxima i 1,38 kW de potència calorífica màxima, de 40 W de
potència elèctrica total absorbida, alimentació monofàsica de 230 V, amb termòstat digital de
temperatura ambient, safata de recollida de condensats, i tarja de comunicació, col·locat en paret,
prop de terra. Inclosos tots els accessoris de fixació i conexionado.Totalment instal·lat, provat i en
perfecte funcionament.
Model ART-U-20, Marca GALLETTI.

743,00000

€

BEJ7TD02

u

Subministrament i col·locació d'unitat interior del tipus conductes horitzontal, amb ventilador
centrífug, per a treballar en sistemes de distribució per aigua, a 2 tubs, de 2,38 kW de potència
frigorífica i 2,83 kW de potència calorífica màxima, a caudal de 341 m3 / h, amb filtre d'aire G3 de
polipropilè, motor BLDC, amb alimentació monofàsica a 230V / 50Hz, amb termòstat digital de
temperatura ambient, amb control electromecànic, tarja de comunicació, safata de recollida de
condensats i bomba de desguàs. Includos tots els materials auxiliars de muntatge. Totalment
instal·lat i en perfecte funcionament.
Model ESTRO-GT-6 Marca GALLETTI.

459,00000

€

BEJ7TD03

u

Refredadora exterior monobloc 19,7 kW GALLETI Refredadora d'aigua de condensació per aire
amb ventiladors centrifucs, de 19,7 kW de potència frigorífica, i una potència elèctrica de 6,6kW
amb alimentació trifàsica de 400 V, amb 1 compressor del tipus hermètic rotatiu i fluid frigorífic
R407c, amb bescanviador de tubs de coure i aletes d'alumini al costat de l'aire i bescanviador de
plaques d'acer inoxidable al costat de l'aigua

4.751,00000

€

BEK1TD01

u

Boca d'extracció d'acer galvanitzat, regulable per a fixació mitjançant clips a fals sostre. Amb
acabat lacat blanc RAL 9010. Inclosos tots els treballs i materials auxiliars per a la correcta
finalització de la partida.

0,00000

€

BEK2TD10

u

Difusor lineal d'alumini lacat en blanc, per a conducte, fixat a extradós o fals sostre, inclòs plenum
de connexió amb regulació de cabal, i tot el material auxiliar de muntatge i fixació. Marca Madel,
model LMT, de dimensions 400x200 mm de secció recta.

42,15000

€

BEK2TD11

u

Difusor lineal d'alumini lacat en blanc, per a conducte, fixat a extradós o fals sostre, inclòs plenum
de connexió amb regulació de cabal, i tot el material auxiliar de muntatge i fixació. Marca Madel,
model LMT, de dimensions 400x150 mm de secció recta i fixada al bastiment.

31,58000

€

BEKNTD03

u

Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de
400x200 mm, aletes en Z i fixada al bastiment

38,67000

€

BEM9TD02

u

Ventilador en línia per a conducte rectangular de xapa acer galvanit. de 450 x 150 mm, motor
monofàsic, IP 54, 29 W de potència i un cabal màxim de 125 m3/h , nivell de pressió sonora DE
24dB(A), muntat en el conducte.
Marca: Soler&Palau, Model: TD-160/100 N SILENT

102,89000

€

BEN11813

u

Filtre d'aire circular d'eficàcia alta, de la classe F-8 segons la norma UNE-EN 779, de 200 mm de
diametre i de 135 mm de gruix, bastiment de plàstic amb pestanya, cabal nominal de 900 m3/h i
caiguda de pressió inicial de 70 Pa, amb un rendiment mig fotomètric del 90 %

37,34000

€

BEU11113

u

Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació
incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre

6,27000

€

BEW5B000

u

Suport estàndard per a conducte rectangular llana aïllant, preu alt

4,78000

€

BEY5B000

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a conducte rectangular de llana aïllant, de preu alt

0,26000

€

BFA19440

m

Tub de PVC de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a encolar, segons
la norma UNE-EN 1452-2

1,47000

€

BFB46831

m

Tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 2,8 mm de gruix, de la sèrie 3,2
segons UNE-EN ISO 15875-2

1,14000

€

BFB48A31

m

Tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 3,5 mm de gruix, de la sèrie 3,2
segons UNE-EN ISO 15875-2

1,92000

€

BFC14B00

m

Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x2,8 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN
ISO 15874-2

0,78000

€

BFC15B00

m

Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x3,5 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN
ISO 15874-2

1,29000

€

BFC16B00

m

Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x4,4 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN
ISO 15874-2

2,10000

€
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BFC17B00

m

Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x5,5 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN
ISO 15874-2

3,39000

€

BG2A1E11

m

Canal aïllant de PVC per a quadres elèctrics i alimentació de maquinaria, amb lateral llis, de
60x100 mm

6,64000

€

BFQ3387A

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

2,20000

€

BG2DG6E0

m

Safata metàl·lica reixa d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 150 mm

6,27000

€

BG2ZBBE0

m

Coberta per a safata metàl·lica reixa, d'acer galvanitzat sendzimir, de 150 mm d'amplària

5,22000

€

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

2,67000

€

BG312330

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

1,30000

€

BG312340

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

1,84000

€

BG312350

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

2,57000

€

BG312660

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

6,09000

€

BG325120

m

Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums

0,23000

€

BFQ3389A

m

BFQ338BA

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

2,93000

€

BFQ338CA

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

3,35000

€

BFWA1940

u

Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, per a encolar

4,40000

€

BFWB5405

u

Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a
connectar a pressió

2,70000

€

BG325130

m

Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums

0,36000

€

BFWB5505

u

Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a
connectar a pressió

3,14000

€

BG325150

m

Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 6 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums

0,80000

€

BFYA1940

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC-U a pressió, de 63 mm de diàmetre
nominal exterior, encolat

0,21000

€

BG415D99

u

25,38000

€

BFYB5405

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 20 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

0,05000

€

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

BG415D9B

u

25,84000

€

BFYB5505

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 25 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

0,06000

€

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

BFYQ3040

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 19 mm
de gruix

0,12000

€

BG415D9C

u

27,49000

€

BG14TDI5

u

Caixa per a quadre de distribució metàl·lic, i porta amb pany i clau, 5 fileres de 24 mòduls per a
muntatge superficial, Incloent, repartidors, borners, obturadors, soports per als rails, rails DIN,
barra de terra perforada, borner de connexió a terra, i tots els elements necessaris per al seu
muntatge, fixació i posada en servei.

878,23000

€

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

BG415DCC

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tripolar (3P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

39,53000

€

BG151512

u

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a
muntar superficialment

1,47000

€

BG415DJC

u

53,85000

€

BG151B22

u

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 150x150 mm, amb grau de protecció IP-54 i per a
muntar superficialment

10,18000

€

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

BG415DJD

u

55,08000

€

BG161512

u

Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 120x160 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a
muntar superficialment

3,77000

€

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

u

€

Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 160x200 mm, amb grau de protecció IP-54 i per a
muntar superficialment

8,27000

BG212510

m

Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V

0,55000

€

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar
(2P), de 0.03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

25,75000

u

€

BG42129H

BG161722

BG4242JH

u

155,82000

€

Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V

0,71000

€

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de 0.03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

BG424CJH

u

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic
de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

218,86000

€

BG47494A

u

Interruptor en càrrega modular de 63 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament
(Ui), tetrapolar (4P), tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat
dels contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 4
mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul)

64,00000

€

BG4R86G0

u

Contactor amb comandament manual de 3 posicions, de 230 V de tensió de control, 16 A
d'intensitat nominal, tripolar (3P), 3NA, format per 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària cada un, per
a un circuit de potència de 230 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1

37,50000

€

BG212710

m

BG222510

m

Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

0,13000

€

BG222710

m

Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

0,19000

€

BG222810

m

Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

0,25000

€

BG222910

m

Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

0,38000

€
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BG611020

u

Caixa per a mecanismes, per a un element, preu alt

0,98000

€

BG612020

u

Caixa per a mecanismes, per a dos elements, preu alt

1,82000

€

BG613020

u

Caixa per a mecanismes, per a tres elements, preu alt

2,45000

BG61CSC4

u

Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, de 2
columnes, amb capacitat per a 4 mecanismes modulars, per a muntar superficialment

BG61CSC6

u

Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, de 3
columnes, amb capacitat per a 6 mecanismes modulars, per a muntar superficialment

BG61TD00

u

BG621193

7,01000

€

14,85000

€

Subministrament i muntatge de lluminària de superficie tipus LED de 12 W, 960 lm, temperatura de
color 3000 K, acabat cromat.
Model Sheid, marca Exo Lighting, ref. 513B-L012B-32.
Inclosos tots els materials auxiliars per l'acabament de la partida.

120,00000

€

u

Downlight empotrable model MOODY G2 1700 WW WFL TRIAC BK, de la marca LAMP. Cos
fabricat en
injecció de alumini amb tractament de cataforesis. Model per COB amb temperatura de color blanc
càlid i equip electrònic incorporat. Reflector Wide Flood. Amb grau de protecció IP20. Classe de
aillament II.

44,55000

€

BH32TD51

u

Downlight de superfície

120,00000

€

BH32TD52

u

Lluminària tipus pantalla LED per empotrar model PLAT G3 600x600 3400 WW OPAL IP WH, de la
marca LAMP. Fabricada en acer pintatn en blanc mate i difusor opal de policarbonat. Model amb
LED MID-POWER, temperatura de color blanc càlid i equip electrònic incorporat.

127,00000

€

BH32TD53

u

Lluminària lavabo

45,00000

€

BH32TD60

u

Tira flexible model FINE LED STRIP IP65 24V 5M 9 W/m de la marca LAMP

170,00000

€

BH61TD20

u

Lluminària d'emergència tipus LED de superfície o empotrada, compacta, de 3W i 350 lm, de
funcionament no permanent.

57,90000

€

BH61TD23

u

Subministrament i col·locació de lluminària d'emergència tipus LED empotrada, circular model Izar
marca Daisalux o similar.

88,67000

€

BHW32000

u

Part proporcional d'accessoris de llums decoratius tipus aplic, muntats superficialment

1,00000

€

BJ1ZQ000

u

Suport mural d'acer galvanitzat per a aigüeres, safareigs i lavabos col·lectius

13,32000

€

BJ2Z4137

u

Aixeta de pas mural, per a encastar, de llautó cromat, preu mitjà, amb sortida de 1/2´´ i entrada de
1/2´´

32,57000

€

BJ2Z4139

u

Aixeta de pas mural, per a encastar, de llautó cromat, preu mitjà, amb sortida de 3/4´´ i entrada de
3/4´´

39,68000

€

BGY2AGE2

u

Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer electrozincat de 150 mm
d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals

€

BH32TD22

u

Punt de llum a paret temperatura de color i acabat portalàmpares segons DF.

13,28000

€

BH32TD39

u

16,99000

€

Caixa de mecanismes per a 4 elements, preu mitjà

4,86000

€

BH32TD50

u

Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, per a encastar

3,85000

€

BG621G93

u

Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, per a encastar

4,08000

€

BG621J93

u

Commutador de creuament, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, per
a encastar

7,89000

€

BG62D1DJ

u

Interruptor per a muntar superficialment, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de
superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà,

8,42000

€

BG63115A

u

Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb
tapa i marc, preu mitjà, per a encastar

3,68000

€

BG63115B

u

Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb
tapa i marc, preu alt, per a encastar

4,68000

€

BG631EA3

u

Presa de corrent tipus universal, d'espigues planes, (2P+T), 25 A 250 V, amb tapa, preu alt, per a
encastar

7,35000

€

BG633154

u

Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, amb grau de
protecció IP-44, preu superior, per a encastar

15,06000

€

BG63D15S

u

Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250
V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt

3,79000

€

Polsador, de superfície, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla , preu alt

2,47000

BG64TD10

Pàg.:

u

€

BG68TD01

u

Panell de polsadors amb indicador lumínic per al control de les línies d'enllumenat. Inclou tots els
accessoris necessaria.

225,35000

€

BJ2ZA131

u

Aixeta de regulació mural, per a muntar superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, amb sortida
roscada per a maniguets de 1/2´´ i entrada roscada de 1/2´´

4,58000

€

BG731183

u

Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a càrregues resistives de fins a 1000 W de
potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat
d'activació de 5 a 120 lux, amb tapa, preu alt, per a encastar

48,90000

€

BJ2ZN43K

u

Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu mitjà, amb dues unions
roscades de 1/2´´

2,84000

€

u

Polsador d'avís sistema pacient-infermera, tipus tirador de bany per a trucada d'alarma a centraleta
de control marca ALCAD o similar. REF. 9410034 MODEL. LCC-120

111,23000

€

BJ3227DG

u

Desguàs sifònic per a plat de dutxa, amb reixeta incorporada, de PVC de diàmetre 40 mm, per a
connectar al ramal de PVC

3,23000

€

BG821111

u

Centraleta autonoma que permet controlar fins a 5 lavabos. Permet senyalitzar de forma lluminosa i
independent les trucades des dels dispositius connectats als pulsadors. Tanmateix permet
senyaltizar de forma acústica i en pantalla. marca ALCAD o similar. REF.9400018 MODELO.
RAB-010

247,35000

€

BJ3317P7

u

Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC de diàmetre 40 mm, per a
connectar al sifó o al ramal de PVC

5,34000

€

BG82TD01

BJ33A7NG

u

Sifó registrable per a lavabo, de PVC de diàmetre 32 mm, per a connectar al ramal de PVC

1,13000

€

BJ33U010

u

Sifó senzill de vas per a lavabo, d'acer inoxidable, de D 32 mm, amb vàlvula, tap i cadeneta
incorporats, per a connectar al ramal de PVC

12,05000

€

BJ3847F7

u

Desguàs recte per a aigüera, amb sobreeixidor, tap i cadeneta incorporats, de PVC de diàmetre 50
mm, per a connectar al sifó o al ramal de PVC

6,79000

€

BJ38B7DG

u

Sifó de botella per a aigüera d'una pica, de PVC de diàmetre 40 mm, per a connectar al ramal de
PVC

6,01000

€

BJ42U010

u

Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 Kg, d'acer inoxidable
amb acabat satinat de superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de
seguretat.

60,96000

€

134,49000

€

BGA21113

u

Avisador acústic, de tipus universal, so brunzent, de 230 V de tensió d'alimentació, amb tapa, preu
alt, per a encastar

11,86000

€

BGW14000

u

Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de distribució

1,44000

€

BGW15000

u

Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada

0,29000

€

BGW16000

u

Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació rectangular

0,32000

€

BGW21000

u

Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC

0,13000

€

BGW41000

u

Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics

0,42000

€

BGW42000

u

Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials

0,38000

€

BJ43U005

u

Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions 290 x 310 x 190 mm

BGW47000

u

Part proporcional d'accessoris per a interruptors manuals

0,46000

€

BJ4ZU015

u

Porta-rotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb tapa, de dimensions 68x131x150 mm

12,72000

€

BGW62000

u

Part proporcional d'accessoris per a interruptors i commutadors

0,38000

€

BJ4ZU120

u

19,60000

€

BGW63000

u

Part proporcional d'accessoris per a endolls

0,40000

€

Barra per a tovallola, d'acer inoxidable, de secció cuadrada de 18 mm, de 40 mm de fondària i 600
mm de llargària

BGW64000

u

Part proporcional d'accessoris per a polsadors

0,42000

€

BJM12407

u

Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1´´1/4, per a
connectar a la bateria o al ramal

115,23000

€
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u

Manòmetre per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de connexió de 1/2´´ G

17,24000

€

BM111120

u

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

22,03000

€

BM11U001

u

Sistema de detecció de fums per a conductes constituït per un detector de fums òptic de tipus
convencional segons norma UNE-EN 54-7, col·locat a l'interior d'una caixa metàl·lica proveïda de
pilot d'alarma, ràcords amb premsaestopa per a l'entrada de cables, i tubs de presa de mostres per
a inserir en el conducte

115,70000

€

BM121400

u

Central de detecció d'incendis convencional per a 4 zones, amb doble alimentació, amb funcions
d'autoanàlisi automàtic amb indicador d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona i de
prova d'alarma

203,45000

€

BM141202

u

Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional, accionament manual per canvi
posició d'element fràgil (rearmable), segons norma UNE-EN 54-11, per a muntar superficialment

108,32000

€

BMY11000

u

Part proporcional d'elements especials per a detectors

0,32000

€

BMY12000

u

Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció

0,59000

€

BMY14000

u

Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma

0,26000

€

BN314720

u

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal
1/2´´, de 25 bar de PN i preu alt

3,29000

€

BN315720

u

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal
3/4´´, de 25 bar de PN i preu alt

4,25000

€

BN316720

u

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal
1´´, de 25 bar de PN i preu alt

7,53000

€

BN317720

u

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal
1´´1/4, de 25 bar de PN i preu alt

11,70000

€

BN318720

u

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal
1´´1/2, de 25 bar de PN i preu alt

16,87000

€

BN319720

u

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal
2´´, de 25 bar de PN i preu alt

28,12000

€

BN811590

u

Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/4 de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic

13,49000

€

BNE17600

u

Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 1´´1/4 de diàmetre nominal, 40 bar de pressió nominal,
acer inoxidable 1.4409 (AISI 316), malla d'acer inoxidable 1.4409 (AISI 316) amb perforacions d'1
mm de diàmetre

21,36000

€

Bomba centrífuga en línia per a instal·lacions de climatització, de rotor sec, connexions
hidràuliques embridades de 25 mm diàmetre nominal en l'aspiració i en la impulsió, per al següent
punt de funcionament de 3 m3/h i 7 mca, motor monofàsic de 230 V i 190 W de potència a 2900
rpm, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb fixació mitjançant rácords roscats.
Marca Sedical Model SAP 25/125-0,25/K.

402,60000

Bomba centrífuga en línia per a instal·lacions d'ACS, de rotor sec, connexions hidràuliques
embridades de 25 mm diàmetre nominal en l'aspiració i en la impulsió, per al següent punt de
funcionament de 1 m3/h i 7 mca, motor monofàsic de 230 V i 190 W de potència a 2900 rpm, cos
d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb fixació mitjançant rácords roscats.
Marca Sedical Model SAP 25/8 T.

365,64000

Subministrament i col·locació del PAU + distribuidor amb connector F amb les següents
característiques:
Número de sortides: 5
Pèrdues d'inserció (dB): 10 (MATV) / 12 (FI)
Rebuig entre sortides (dB): >20 (MATV) / >20 (FI)
Inclosos tots els connectors i accessoris necessaris per al seu muntatge i per el seu correcte
funcionament.
Marca Televés referència 5160 o similar equivalent.

12,15000

BNL2M240

BP13TD00
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u

u

u

U

Subministrament i col·locació de presa de senyal RTV/FI separadora amb les següents
característiques:
Atenuació (UHF): 1 dB
Atenuació (FI): 1,5 dB
Amb pas de corrent continua per a FI.
Marca Televés, model 5416.
Inclòs registre per a la col·locació de la presa encastada i també embellidor de la mateixa marca i

6,42000

€

sèrie que la resta de mecanismes previstos en el projecte elèctric corresponent.
Inclosos tots els accessoris necessaris per al seu muntatge i funcionament.
BP15T112

m

Subministrament i col·locació de cable coaxial amb les següents característiques:
Color blanc, diàmetre exterior 7 mm, impedància 75 ohms.
Atenuació 200 MHz: 0,080 dB/m
Atenuació 600 MHz: 0,142 dB/m
Atenuació 800 MHz: 0,154 dB/m
Atenuació 1000 MHz: 0,187 dB/m
Atenuació 1500 MHz: 0,234 dB/m
Atenuació 1750 MHz: 0255 dB/m
Atenuació 2150 MHz: 0,287 dB/m
Marca Televés, model 2141.
Totalment muntat i en funcionament.

0,89000

€

BP27TD02

m

Cable bicolor 2x1,5 mm2.
Marca Auta, ref. CAB015012
Inclosos tots els materials auxiliars per l'acabament de la partida.

0,45000

€

BP434620

m

Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6 F/UTP,
aïllament de poliolefina i coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2

0,74000

€

BP7311E2

u

Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector RJ45 simple, categoria 6
F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, de preu mitjà, per a encastar

13,80000

€

BP746210

u

Armari metàl·lic mural per a sistemes de transmissió de veu, dades i imatge, amb bastidor tipus
rack 19´´, de 6 unitats d'alçària, de 600x400 mm (amplària x fondària), porta de vidre securitzat
amb pany i clau

248,17000

€

BP7E1C10

u

Commutador (switch) gestionable, de 16 ports 10/100/1000 Mbps RJ45 i 2 ports tipus SFP
1/10Gbps compatible amb alimentació Ethernet (PoE) IEEE 802.3af i 802.3at, per armari tipus
rack, amb alimentació a 240V

134,15000

€

BP7EW200

u

Punt d'acces inalambric a 2,4 GHz, compatible norma IEEE 802.11 b/g/n, amb antena
omnidireccional de 5 dBi de guany, amb protocols de seguretat WEP,WPA i WPA2, amb
alimentació i PoE segons norma IEE 802.3 af, per a ús exterior

571,03000

€

BP7Z631K

u

Safata fixa de xapa d'acer per a armari de comunicacions rack 19´´, sistema de fixació frontal sobre
el bastidor, d'1 unitat d'alçària, per a una càrrega màxima de 15 kg i una fondària de 250 mm

26,71000

€

BP7ZE161

u

Regleta d'alimentació fixa, amb 6 bases schucko 2P+T de 16 A i 250 V, i un interruptor bipolar de
16 A, per a armaris rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, muntatge horitzontal

38,84000

€

BQ5AU010

m

Taulell de resines sintètiques termoenduribles reforçada amb fibres de fusta HPL, de 16 mm de
gruix i 60 cm d'amplada, amb cantells bisellats

79,17000

€

BQ5BU010

m

Taulell de planxa d'acer inoxidable AISI 316 d'1 mm de gruix, polit esmerilat amb gra 150, de 60 cm
d'amplària, amb forats per a soldar aigüeres, amb faldó frontal de 8 cm d'alçària mínima, sòcol
perimetral de 6 cm d'alçària, amb un desenvolupament total de 77 cm i amb 6 plecs

225,97000

€

BQ710677

u

Mòdul estàndard per a moble de cuina alt, de 600x330 mm i 700 mm d'alçària, amb portes
d'aglomerat amb melamina, preu econòmic, amb tiradors i ferratges

53,29000

€

BQ7114B7

u

Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de 400x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta
d'aglomerat amb melamina, preu econòmic, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors i ferratges

55,80000

€

BQ711752

m

Regleta d'aglomerat amb melamina de 5 cm d'alçària, per a encolar

6,41000

€

BQ7127A1

m

Sòcol d'aglomerat amb melamina de 10 cm d'alçària, per fixar amb clips

9,05000

€

BQ7129B7

u

Mòdul d'aigüera per a moble de cuina baix, de 900x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta
d'aglomerat amb melamina, preu econòmic, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors i ferratges

71,94000

€

BQ712A71

u

Mòdul columna de moble de cuina, de 600x600 mm i 2200 mm d'alçària, amb 2 prestatges i 2
cassolers, d'aglomerat amb melamina, preu econòmic, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors
i ferratges

128,55000

€

BQ712B71

u

Mòdul columna de moble de cuina, de 600x600 mm i 2200 mm d'alçària, amb 2 prestatges i 2
portes, d'aglomerat amb melamina, preu econòmic, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors i
ferratges

114,99000

€

BQ7149B7

u

Mòdul raconer angular per a moble de cuina baix, de (900x900)x600 mm i 700 mm d'alçària, amb
porta d'aglomerat amb melamina, preu econòmic, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors i
ferratges

74,33000

€

€

€

€
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ELEMENTS COMPOSTOS

BR341150

m3

Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0.8 m3

55,88000

€

BR3P2250

m3

Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m,
segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0.8 m3

34,08000

€

D0701461

m3

Rend.: 1,000

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

65,43000

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0150000

h

Manobre especialista

/R x 18,55000

1,000

=

Subtotal:

18,55000
18,55000

18,55000

Maquinària
C1705600

h

Formigonera de 165 l

/R x 1,54000

0,700

=

Subtotal:

1,07800
1,07800

1,07800

Materials
=

0,29400

0,200

x 1,47000
x 93,07000

=

18,61400

1,740

x 15,35000

=

26,70900

B0111000

m3

Aigua

0,200

B0512401

t

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

B0310020

t

Sorra de pedrera per a morters

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

D0701641

m3

45,61700

45,61700

1,00 %

0,18550

COST DIRECTE

65,43050

COST EXECUCIÓ MATERIAL

65,43050

Rend.: 1,000

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

68,40000

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0150000

h

Manobre especialista

1,000

/R x 18,55000

=

Subtotal:

18,55000
18,55000

18,55000

Maquinària
C1705600

h

Formigonera de 165 l

0,700

/R x 1,54000

=

Subtotal:

1,07800
1,07800

1,07800

Materials
B0310020

t

Sorra de pedrera per a morters

1,630

25,02050

t

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

0,250

x 15,35000
x 93,07000

=

B0512401

=

23,26750

B0111000

m3

Aigua

0,200

x 1,47000

=

0,29400

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

48,58200
1,00 %

48,58200
0,18550

COST DIRECTE

68,39550

COST EXECUCIÓ MATERIAL

68,39550

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar
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ELEMENTS COMPOSTOS

D0701821

m3

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/05/19

Pàg.:

18

ELEMENTS COMPOSTOS

Rend.: 1,000

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

78,81000

Unitats

Preu

Parcial

€

D070A4D1

m3

Import

Ma d'obra

Rend.: 1,000

Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2.5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

143,18000

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0150000

h

Manobre especialista

/R x 18,55000

1,000

=

Subtotal:

18,55000
18,55000

A0150000

h

Manobre especialista

/R x 18,55000

1,050

18,55000

Maquinària

=

Subtotal:

19,47750
19,47750

19,47750

Maquinària
C1705600

h

Formigonera de 165 l

/R x 1,54000

0,700

=

Subtotal:

1,07800

C1705600

1,07800

h

Formigonera de 165 l

/R x 1,54000

0,725

1,07800

Materials

=

Subtotal:

1,11650
1,11650

1,11650

Materials
=

0,29400

B0111000

m3

Aigua

0,200

1,520

x 1,47000
x 15,35000

=

23,33200

B0310020

t

Sorra de pedrera per a morters

0,380

x 93,07000

=

35,36660

B0512401

t

B0532310

kg

B0111000

m3

Aigua

0,200

B0310020

t

Sorra de pedrera per a morters

B0512401

t

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

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

58,99260
1,00 %

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

0,200

x 93,07000

=

18,61400

Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs

400,000

x 0,20000

=

80,00000

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

122,39350
1,00 %

84,71000

€
D070A8B1

Unitats

143,18228

COST EXECUCIÓ MATERIAL

143,18228

Preu

Parcial

m3

Import

Rend.: 1,000

Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

115,63000

Unitats
h

Manobre especialista

1,000

0,19478

COST DIRECTE

Ma d'obra
A0150000

/R x 18,55000

=

Subtotal:

18,55000

Preu

Parcial

A0150000

18,55000

h

Manobre especialista

1,050

/R x 18,55000

=

Subtotal:
h

Formigonera de 165 l

0,700

/R x 1,54000

=

Subtotal:

C1705600

1,07800

h

Formigonera de 165 l

0,725

t

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

0,450

x 93,07000

=

41,88150

B0310020

t

Sorra de pedrera per a morters

1,480

=

22,71800

B0310020

t

Sorra de pedrera per a morters

B0111000

m3

Aigua

0,200

x 15,35000
x 1,47000

=

0,29400

B0532310

kg

Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs

64,89350

B0512401

t

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

B0111000

1,00 %

19,47750

/R x 1,54000

=

1,11650
1,11650

1,11650

Materials

B0512401

DESPESES AUXILIARS

19,47750
19,47750

Subtotal:

Materials

Subtotal:

Import

Maquinària

1,07800
1,07800

€

Ma d'obra

18,55000

Maquinària
C1705600

122,39350

78,80610

Rend.: 1,000

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

23,48550

78,80610

COST EXECUCIÓ MATERIAL
m3

0,29400

=

0,18550

COST DIRECTE

D0701911

58,99260

=

1,530

x 1,47000
x 15,35000

64,89350

m3

Aigua

=

0,29400

1,380

x 1,47000
x 15,35000

=

21,18300

190,000

x 0,20000

=

38,00000

0,380

x 93,07000

=

35,36660

0,200

0,18550

COST DIRECTE

84,70700

COST EXECUCIÓ MATERIAL

84,70700

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

94,84360
1,00 %

94,84360
0,19478

COST DIRECTE

115,63238

COST EXECUCIÓ MATERIAL

115,63238
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ELEMENTS COMPOSTOS

D0714821

m3

Rend.: 1,000

Morter de ciment amb ciment pòrtland amb filler
calcari CEM II/B-L i sorra, amb additiu inclusor
aire/plastificant i 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

79,73000

€

Preu

Parcial

Manobre especialista

/R x 18,55000

1,000

=

Subtotal:

Import

h

Formigonera de 165 l

18,55000

/R x 1,54000

0,700

=

Subtotal:

18,55000

1,07800

t

Sorra de pedrera per a morters

1,520

23,33200

t

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

0,380

x 15,35000
x 93,07000

=

B0512401

=

35,36660

B081C010

kg

Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons
la norma UNE-EN 934-3

0,760

x 1,21000

=

0,91960

B0111000

m3

Aigua

0,200

x 1,47000

=

0,29400

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

1,07800

59,91220

59,91220

1,00 %

0,18550

COST DIRECTE

79,72570

COST EXECUCIÓ MATERIAL

79,72570

Rend.: 1,000
Unitats

Pasta de guix B1

107,00000
Preu

Parcial

€
Import

Ma d'obra
A0149000

h

Manobre guixaire

/R x 17,94000

1,000

=

Subtotal:

17,94000
17,94000

17,94000

Materials
B0521100

kg

Guix de designació B1/20/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1

800,000

x 0,11000

=

88,00000

B0111000

m3

Aigua

0,600

x 1,47000

=

0,88200

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

D0B2A100

kg

20

0,20280

88,88200

88,88200

1,00 %

0,17940

COST DIRECTE

107,00140

COST EXECUCIÓ MATERIAL

107,00140

Rend.: 1,000

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

Unitats

0,82000

Preu

Parcial

Ma d'obra
A0134000

h

Ajudant ferrallista

0,005

A0124000

h

Oficial 1a ferrallista

0,005

/R x 19,07000
/R x 21,49000

B0A14200

kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

0,0102

B0B2A000

kg

Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,050

x 1,17000
x 0,57000

DESPESES AUXILIARS

=

0,01193

=

0,59850
0,61043

1,00 %

0,61043
0,00203

COST DIRECTE

0,81526

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,81526

1,07800

B0310020

m3

0,20280

Subtotal:

Materials

D07J1100

Subtotal:

18,55000

Maquinària
C1705600

Pàg.:

Materials

Ma d'obra
h

Data: 14/05/19

ELEMENTS COMPOSTOS

Unitats
A0150000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

=

0,09535

=

0,10745

€

Import
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PARTIDES D'OBRA

P-1

1A21VPAE

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

u

Rend.: 1,000

Porta de fusta d'una full batent de 43mm de gruix.
Marc de la fulla de 27x33mm, ànima d'aglomerat
alleugerit, dos cares de tauler MDF de 8mm lacat
amb pintura per MDF color a definir per la DF. Inclou
serigrafia segons plànol detall. Amb tapetes de MDF
lacades amb pintura per MDF. Mida de la fulla de
2,10x0,8m. Amb maneta tesa model sena acabat inox
i clau tesa o equivalent. Tot segons plànols de detall i
indicacions de la DF. Ref. Pi.P80.Fl.a

192,95

5,00 %

400,22120
20,01106

22

€
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-3

Unitats

Preu

Parcial

A012A000

h

Oficial 1a fuster

0,855

/R x 21,88000

=

A013A000

h

Ajudant fuster

0,038

=

0,73036

Porta de fusta d'una full batent de 43mm de gruix.
Marc de la fulla de 27x33mm, ànima d'aglomerat
alleugerit, dos cares de tauler MDF de 8mm lacat
amb pintura per MDF color a definir per la DF. Inclou
serigrafia segons plànol detall. Amb tapetes de MDF
lacades amb pintura per MDF. Mida de la fulla de
2,10x0,8m. Amb maneta tesa model sena acabat inox
i clau tesa o equivalent.

1,000

/R x 19,22000
x 164,32000

=

164,32000

BAQMVPAE u

1A21VPO1

u

Import

18,70740

164,32000

Unitats
A012A000

h

Oficial 1a fuster

0,855

A013A000

h

Ajudant fuster

0,038

204,16

Preu

Parcial

€

Import

/R x 21,88000
/R x 19,22000

=

18,70740

=

0,73036

BAQMVPO1 u

192,94565

Rend.: 1,000

Porta de 80+40x210 cm de llum de pas formada per
dues fulles batents de 43mm de gruix amb bastiment
perimetral de fusta dura de 27x33mm, cantell acabat
amb ABS llis, ànima d'aglomerat alleugerit. 2 cares de
tauler MDF hidròfug de 8 mm lacat amb pintura per
MDF color a definir per la DF. Amb tapetes de MDF
lacades amb pintura per MDF. Mida d'una fulla de
2,10x0,8m i l'altra de 2,10x0,4m. Amb maneta tesa
model sena acabat inox i clau tesa o equivalent.Tot
segons plànols de detall del projecte d'execució. Ref.
Pi.P80+40.Fl.a

164,32000

420,23

19,43776

€

Porta de fusta d'una full batent de 43mm de gruix.
Marc de la fulla de 27x33mm, ànima d'aglomerat
alleugerit, dos cares de tauler MDF de 8mm lacat
amb pintura per MDF color a definir per la DF. Inclou
serigrafia segons plànol detall. Amb tapetes de MDF
lacades amb pintura per MDF. Mida de la fulla de
2,10x0,9m. Amb maneta tesa model sena acabat inox
i clau tesa o equivalent.

x 175,00000

1,000

=

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

175,00000

175,00000

P-4
Preu

Parcial

1A21VPR3

Import

Ma d'obra
A012A000

h

Oficial 1a fuster

1,100

A013A000

h

Ajudant fuster

0,060

/R x 21,88000
/R x 19,22000

=

24,06800

=

1,15320

Subtotal:

25,22120

25,22120

Materials
Porta de 80+40x210 cm de llum de pas formada per
1,000
dues fulles batents de 43mm de gruix amb bastiment
perimetral de fusta dura de 27x33mm, cantell acabat
amb ABS llis, ànima d'aglomerat alleugerit. 2 cares de
tauler MDF hidròfug de 8 mm lacat amb pintura per
MDF color a definir per la DF. Amb tapetes de MDF
lacades amb pintura per MDF. Mida d'una fulla de
2,10x0,8m i l'altra de 2,10x0,4m. Amb maneta tesa
model sena acabat inox i clau tesa o equivalent.

x 375,00000

Subtotal:

=

375,00000

375,00000

375,00000

u

Porta interior de 90x210 cm llum de pas formada per
una fulla corredissa de 43mm de gruix amb bastiment
perimetral de fusta dura de 27x33mm, cantell acabat
amb ABS llis, ànima d'aglomerat hidròfug alleugerit, 2
cares de tauler MDF hidròfug de 8 mm acabat pintat
color a definir per la DF. Bastiment de fusta interior,
revestit amb panell de MDF hidròfug 11mm pintat.
Contramarc metàl·lic tipus Eclisse model Syntesis
versió cartró guix o equivalent amb guia rail extraïble
d'alumini 6060 norma UNE 9006:1 i carros de
lliscament amb coixinets de boles revestits amb niló
elastomèric durabilitat 100.000 cicles UNI EN 1527.
El contramarc ha de ser fabricat per perfils de xapa
galvanitzada SK 0.9mm de gruix, compost de 14
travessers horitzontals, muntants verticals reforçats,
travesser superior metàl·lic. Tirador en forma de U
acabat inox, de la casa Tesa sèrie Mare 400mm o
equivalent i pany amb clau acabat d'acer inoxidable.
Tot segons plànols de detall del projecte d'execució.
Ref. Pi.C90.Fhl.b

204,15965

Rend.: 1,000

Unitats
Ma d'obra

175,00000
194,43776
9,72189

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Unitats

19,43776

Materials

183,75776
9,18789

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

BAQMVPF4 u

Rend.: 1,000

Porta de fusta d'una full batent de 43mm de gruix.
Marc de la fulla de 27x33mm, ànima d'aglomerat
alleugerit, dos cares de tauler MDF de 8mm lacat
amb pintura per MDF color a definir per la DF. Inclou
serigrafia segons plànol detall. Amb tapetes de MDF
lacades amb pintura per MDF. Mida de la fulla de
2,10x0,9m. Amb maneta tesa model sena acabat inox
i clau tesa o equivalent. Tot segons plànols de detall i
indicacions de la DF. Ref. Pi.P90.Fl.a

Subtotal:

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

u

420,23226

Ma d'obra

Subtotal:

1A21VPF4

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

P-2

Data: 14/05/19

706,06

Preu

Parcial

€

Import
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

A012A000

h

Oficial 1a fuster

0,855

A013A000

h

Ajudant fuster

0,038

/R x 21,88000
/R x 19,22000

=

18,70740

=

0,73036

Subtotal:
BAQMVPR3 u

19,43776

x 653,00000

Porta formada per una fulla corredissa de 43mm de
1,000
gruix amb bastiment perimetral de fusta dura de
27x33mm, cantell acabat amb ABS llis, ànima
d'aglomerat hidròfug alleugerit, 2 cares de tauler MDF
hidròfug de 8 mm pintat, color a definir per la DF.
Bastiment de fusta interior, revestit amb panell de
MDF hidròfug 11mm pintat. Contramarc metàl·lic
tipus Eclisse model Syntesis versió cartró guix o
equivalent amb guia rail extraïble d'alumini 6060
norma UNE 9006:1 i carros de lliscament amb
coixinets de boles revestits amb niló elastomèric
durabilitat 100.000 cicles UNI EN 1527. El contramarc
ha de ser fabricat per perfils de xapa galvanitzada SK
0.9mm de gruix, compost de 14 travessers
horitzontals, muntants verticals reforçats, travesser
superior metàl·lic. Tirador en forma de U acabat inox,
de la casa Tesa sèrie Mare 400mm o equivalent i
pany amb clau acabat d'acer inoxidable.

=

24

27x33mm, cantell acabat amb ABS llis, ànima
d'aglomerat hidròfug alleugerit, 2 cares de tauler MDF
hidròfug de 8 mm pintat, color a definir per la DF.
Bastiment de fusta interior, revestit amb panell de
MDF hidròfug 11mm pintat. Contramarc metàl·lic
tipus Eclisse model Syntesis versió cartró guix o
equivalent amb guia rail extraïble d'alumini 6060
norma UNE 9006:1 i carros de lliscament amb
coixinets de boles revestits amb niló elastomèric
durabilitat 100.000 cicles UNI EN 1527. El contramarc
ha de ser fabricat per perfils de xapa galvanitzada SK
0.9mm de gruix, compost de 14 travessers
horitzontals, muntants verticals reforçats, travesser
superior metàl·lic. Tirador en forma de U acabat inox,
de la casa Tesa sèrie Mare 400mm o equivalent i i
passador encastat amb possibilitat d'obertura des de
l'exterior de la casa Tesa model Serie Mare condena
redonda o equivalent.

19,43776

653,00000

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
Subtotal:

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

653,00000

5,00 %

u

745,96

€

m3

745,95965

Rend.: 1,000

Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m
de fondària, en roca de resistència a la compressió
mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb retroexcavadora
amb martell trencador i amb les terres deixades a la
vora

Unitats

43,25

Preu

Parcial

€

Import

Maquinària
C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,082

/R x 45,86000

=

3,76052

C1103331

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb
martell trencador

0,530

/R x 70,63000

=

37,43390

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

41,19442

P-21

E225177A

m3

43,25414

Rend.: 1,000

Terraplenat i piconatge mecànics amb terres
adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactació del 90% del PM

Unitats

41,19442
41,19442
2,05972

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

3,42

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000
Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
A012A000

h

Oficial 1a fuster

0,855

A013A000

h

Ajudant fuster

0,038

/R x 21,88000
/R x 19,22000

=

18,70740

=

0,73036

Subtotal:

19,43776

Materials
Porta formada per una fulla corredissa de 43mm de
gruix amb bastiment perimetral de fusta dura de

E222B836

691,00000
710,43776
35,52189

5,00 %

Subtotal:

Unitats

BAQMVPR4 u

P-20

706,05965

Rend.: 1,000

Porta interior de 90x210 cm llum de pas formada per
una fulla corredissa de 43mm de gruix amb bastiment
perimetral de fusta dura de 27x33mm, cantell acabat
amb ABS llis, ànima d'aglomerat hidròfug alleugerit, 2
cares de tauler MDF hidròfug de 8 mm acabat pintat
color a definir per la DF. Bastiment de fusta interior,
revestit amb panell de MDF hidròfug 11mm pintat.
Contramarc metàl·lic tipus Eclisse model Syntesis
versió cartró guix o equivalent amb guia rail extraïble
d'alumini 6060 norma UNE 9006:1 i carros de
lliscament amb coixinets de boles revestits amb niló
elastomèric durabilitat 100.000 cicles UNI EN 1527.
El contramarc ha de ser fabricat per perfils de xapa
galvanitzada SK 0.9mm de gruix, compost de 14
travessers horitzontals, muntants verticals reforçats,
travesser superior metàl·lic. Tirador en forma de U
acabat inox, de la casa Tesa sèrie Mare 400mm o
equivalent i i passador encastat amb possibilitat
d'obertura des de l'exterior de la casa Tesa model
Serie Mare condena redonda o equivalent.Tot segons
plànols de detall del projecte d'execució. Ref.
Pi.C90.Fl.b

691,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

653,00000
672,43776
33,62189

COST EXECUCIÓ MATERIAL
1A21VPR4

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

Materials

P-5

Data: 14/05/19

1,000

x 691,00000

=

691,00000

Manobre

0,010

/R x 17,94000

=

Subtotal:

0,17940
0,17940

0,17940

Maquinària
C1316100
C1335010

19,43776

h

h
h

Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t
Corró vibratori autopropulsat, de 1.5 a 2.5 t

0,033

/R x 45,00000

=

1,48500

0,040

/R x 39,73000

=

1,58920

Subtotal:

3,07420

3,07420

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/05/19

Pàg.:

25

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,50 %

0,00269

5,00 %

3,25629
0,16281

COST EXECUCIÓ MATERIAL
dm3

Rend.: 1,000

Reblert de recolzaments estructurals, amb morter
sense retracció de ciment i sorra

B0522300

kg

Guix escaiola de designació A, segons la norma
UNE-EN 13279-1

0,0998

x 0,11000

=

0,01098

D07J1100

m3

Pasta de guix B1

0,0021

x 107,00140

=

0,22470

1,44
Preu

Parcial

Subtotal:

€
Import

Ma d'obra
A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,005

/R x 21,49000

=

0,10745

A0140000

h

Manobre

0,005

/R x 17,94000

=

0,08970

Subtotal:
kg

Morter expansiu

P-23

0,19715

x 0,58000

2,020

=

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

E867V0FT

m2

0,19715

1,17160
1,17160

1,17160

1,50 %

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

m2

1,44029

Rend.: 1,000

Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal
interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1,
acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN
13279-1

8,99

Preu

h

Manobre guixaire

0,110

A0129000

h

Oficial 1a guixaire

0,220

/R x 17,94000
/R x 21,49000

Parcial
=

1,97340

=

4,72780

Subtotal:

A0127000
A0137000

Guix de designació C6/20/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1

0,798

x 0,11000

=

0,08778

D07J1100

m3

Pasta de guix B1

0,015

x 107,00140

=

1,60502

Subtotal:

h

1,69280

h

0,16753

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

8,56153
0,42808

4,18
Preu

Parcial

€
Import

Ma d'obra
A0149000

h

Manobre guixaire

0,060

A0129000

h

Oficial 1a guixaire

0,120

/R x 17,94000
/R x 21,49000
Subtotal:

=

1,07640

=

2,57880
3,65520

3,65520

27,45

Preu
/R x 21,49000
/R x 19,07000

0,126

Ajudant col·locador

0,126

kg

Adhesiu en dispersió aquosa

0,300

B867VVES

m2

vinil Vescom o equivalent acabat ratllat o amb dibuix
a definir per la DF

1,050

Parcial
=

2,70774

=

2,40282

€

Import

5,11056

x 2,48000
x 19,25000

=

0,74400

=

20,21250

Subtotal:

5,11056

20,95650
1,50 %

0,07666

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

26,14372
1,30719

COST EXECUCIÓ MATERIAL
E9P2V192

m2

20,95650

DESPESES AUXILIARS

27,45090

Rend.: 1,000

Paviment de PVC homogeni en rotlle, classe 34-43,
segons UNE-EN 649 i gruix de 2 mm, col·locat amb
adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent
amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm tipus Aquarius
d'Altro o equivalent. Color a definir per la DF.
Antilliscant classe 3, amb creació de pendents.

Unitats

39,61

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0137000
A0127000

h
h

Ajudant col·locador
Oficial 1a col·locador

0,210
0,420

8,98961

Rend.: 1,000

4,18137

Rend.: 1,000

B0901000

1,69280

2,50 %

Unitats

3,98226
0,19911

Subtotal:

P-24

DESPESES AUXILIARS

Formació d'aresta, amb guix B1, acabat lliscat amb
escaiola A segons la norma UNE-EN 13279-1

5,00 %

Oficial 1a col·locador

6,70120

COST EXECUCIÓ MATERIAL
m

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Materials

€

Materials
kg

0,09138

Import

6,70120

B0521200

2,50 %

Revestiment de parament vertical amb làmina vinílica
d'1 mm de gruix acabat ratllat o amb dibuix de la casa
Vescom o equivalent a definir per la direcció
facultativa, col·locat adherit, inclòs preparació de
suport amb raspat i allisat de la paret.

Ma d'obra
A0149000

0,23568

DESPESES AUXILIARS

Unitats

1,37171
0,06859

5,00 %

Unitats

E812A013

26

Ma d'obra

0,00296

COST EXECUCIÓ MATERIAL
E8121412

0,23568

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Materials

P-22

Pàg.:

Materials

3,41911

Unitats

B0716000

Data: 14/05/19

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS

E4ZZU001

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

/R x 19,07000
/R x 21,49000

=

4,00470

=

9,02580

Subtotal:

13,03050

Materials
B0901000

kg

Adhesiu en dispersió aquosa

0,315

m

Cordó de PVC de 4 mm de diàmetre

0,660

x 2,48000
x 0,14000

=

B9PZ1400

=

0,09240

B9P2V192

m2

Paviment de PVC homogeni en rotlle, classe 34-43,
segons UNE-EN 649 i gruix de 2 mm, tipus Aquarius
d'Altro o equivalent. Color a definir per la DF.
Antilliscant classe 3

1,050

x 22,50000

=

23,62500

0,78120

13,03050

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/05/19

Pàg.:

27

PARTIDES D'OBRA

24,49860
1,50 %

0,19546

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

37,72456
1,88623

m

39,61079

Rend.: 1,000

Sòcol de fusta de tauler hidròfug de DM de 25 mm de
gruix,de superfície rexapada color blanc, de 8 cm
d´alçària, col·locat amb tacs d´expansió i cargols

8,79

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,120

A0140000

h

Manobre

0,010

/R x 21,49000
/R x 17,94000

=

2,57880

=

0,17940

Subtotal:

2,75820

2,75820

Materials
B9U7U110

B0A61500

m

u

Sòcol de fusta de tauler hidròfug de DM de 25 mm de
gruix,de superfície rexapada color blanc, de 8 cm
d´alçària,

1,020

Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb
vis

4,000

x 5,15000

=

m

x 0,08000

=

A013M000

h

Ajudant muntador

8,000

A012M000

h

Oficial 1a muntador

8,000

Porta metàl·lica Talla-Focs pivotant galvanitzada més
antifinger de dues fulles desiguals EI-60 C5 de
mesures 1000x2050mm. i 400x2050m model. Túria
Premium d'Andreu o equivalent, amb certificat
d'homologació, 3 xapes d'acer de 1mm. acoblades
entre si sense soldadures, farcit de material ignífug,
doble capa de llana de roca i placa de cartró-guix, full
de gruix 75mm., cargols mètrics, 5 frontisses amb
marcatge CE de doble pala i regulació en alçada,
amb marc tipus CS5 de 1,5 mm. de gruix, ajustat i
preparat per la seva fixació a obra mitjançant urpes
d'acer o per cargolar a bastiment de base, ferradura
embotida amb tancament a un punt amb marcatge
CE, escut de placa quadrada d'acer inoxidable model
Tesa Seine. Amb barra antipànic model Touch de
Tesa o equivalent, mecanitzada per a obertura
electrificada. Inclou pany i clau per bloquejar l’entrada
des de l’exterior.

1,000

0,32000
5,57300

5,57300

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,04137

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

8,37257
0,41863

Mitja canya de radi 6 cm, feta amb morter de ciment

Unitats

5,25300

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Rend.: 1,000
Unitats

8,79120
8,27
Preu

Parcial

€
Import

Ma d'obra
A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,250

A0140000

h

Manobre

0,125

/R x 21,49000
/R x 17,94000

=

5,37250

=

2,24250

Subtotal:
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

x 68,39550

0,0021

=

7,61500

0,14363

0,14363

0,14363

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,11423

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

7,87286
0,39364

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EAM2V120

u

Porta metàl·lica Talla-Focs pivotant galvanitzada més
antifinger de dues fulles desiguals EI-60 C5 de
mesures 1000x2050mm. i 400x2050m model. Túria
Premium d'Andreu o equivalent, amb certificat
d'homologació, 3 xapes d'acer de 1mm. acoblades

/R x 19,07000
/R x 22,21000
x 1.313,64000

Rend.: 1,000

Parcial

8,26650
1.734,74

€

Import

=

P-28

EAU1VA20

u

152,56000

=

177,68000

=

1.313,64000

1.313,64000

1.313,64000

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

8,25600

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

1.652,13600
82,60680

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Subtotal:

P-27

Preu

Subtotal:

7,61500

Materials
D0701641

28

Ma d'obra

BAM2VMA1 u

Subtotal:

E9UZ5MD0

Pàg.:

entre si sense soldadures, farcit de material ignífug,
doble capa de llana de roca i placa de cartró-guix, full
de gruix 75mm., cargols mètrics, 5 frontisses amb
marcatge CE de doble pala i regulació en alçada,
amb marc tipus CS5 de 1,5 mm. de gruix, ajustat i
preparat per la seva fixació a obra mitjançant urpes
d'acer o per cargolar a bastiment de base, ferradura
embotida amb tancament a un punt amb marcatge
CE, escut de placa quadrada d'acer inoxidable model
Tesa Seine. Amb barra antipànic model Touch de
Tesa o equivalent i selector tipus GS 5000 de la casa
Geze o equivalent integrat a la porta. Mecanitzat per
a obertura electrificada. Inclou pany i clau per
bloquejar l’entrada des de l’exterior. Ref.
Pi.P100+30.M

24,49860

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL
E9U7V110

Data: 14/05/19

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

P-26

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Paret maniobrable insonoritzada PMI ANAUNIA
model A430 amb aïllament acústic Rw 0 43 Db o
equivalent. La paret està composada per elements
independents entre si, penjats mitjançant carros de
lliscament amb coixinets a esfera de Dmin =40 mm a
una guia de sostre d'alumini anoditzat de 121x88 mm,
amb aletes de suport fals sostre al tall inferior guia.
Elgruix total de la paret es de 106 mm. Altura total
2.25 m i Els panells de revestiment estan fets de
conglomerat classe E1 (baixa emissió de formaldeido)
de 16 mm de gruix, ignífug classe 1, amb fresat
vertical en tota la seva longitud per contenir el perfil
vertical de topall. Acabat superficial de melamina,
color a definir per la DF. Inclòs estructura (biga)

Rend.: 1,000

1.734,74280
2.000,70

€

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/05/19

Pàg.:

29

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/05/19

P-30

ED111B11

m

Rend.: 1,000

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de
paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1329-1, de DN 32 mm, fins a baixant, caixa
o clavegueró

13,86

Unitats
Unitats

Preu

Parcial

Import

A012M000

h

Oficial 1a muntador

2,500

A013M000

h

Ajudant muntador

2,500

/R x 22,21000
/R x 19,07000

=

55,52500

=

47,67500

Subtotal:

103,20000

x 1.800,68000

Paret maniobrable insonoritzada PMI ANAUNIA
1,000
model A430 amb aïllament acústic Rw 0 43 Db o
equivalent. La paret està composada per elements
independents entre si, penjats mitjançant carros de
lliscament amb coixinets a esfera de Dmin =40 mm a
una guia de sostre d'alumini anoditzat de 121x88 mm,
amb aletes de suport fals sostre al tall inferior guia.
Elgruix total de la paret es de 106 mm. Altura total
2.25 m. Els panells de revestiment estan fets de
conglomerat classe E1 (baixa emissió de formaldeido)
de 16 mm de gruix, ignífug classe 1, amb fresat
vertical en tota la seva longitud per contenir el perfil
vertical de topall. Acabat superficial de melamina,
color a definir per la DF.

=

103,20000

1.800,68000

1.800,68000

1,54800

5,00 %

1.905,42800
95,27140

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,360

1,000

70,77

Preu

Parcial

/R x 20,89000

=

Subtotal:
m2

Mirall de lluna incolora de gruix 5 mm

1,000

B7J5009A

dm3

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà de polimerització ràpida
monocomponent

0,105

=

3,42900

=

7,99560
11,42460

BDW3B100 u

Accessori genèric per a tub de PVC de D=32 mm

1,000

0,67000

u

Element de muntatge per a tub de PVC de D=32 mm

1,000

x 0,67000
x 0,01000

=

BDY3B100

=

0,01000

BD13119B

m

Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 32 mm i de
llargària 5 m, per a encolar

1,250

x 0,74000

=

0,92500

m

1,60500

x 44,77000
x 11,61000

=

44,77000

=

1,21905

0,17137

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

13,20097
0,66005

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL

45,98905

13,86102

Rend.: 1,000

13,99

Unitats

€

Import

Preu

Ajudant lampista

/R x 19,05000
/R x 22,21000

Parcial

0,180

=

3,42900

=

7,99560

=

0,01000

x 0,85000

=

1,06250

x 0,66000

=

0,66000

A013J000

h

A012J000

h

Oficial 1a lampista

0,360

BDY3B200

u

Element de muntatge per a tub de PVC de D=40 mm

1,000

x 0,01000

BD13129B

m

Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 40 mm i de
llargària 5 m, per a encolar

1,250

Accessori genèric per a tub de PVC de D=40 mm

1,000

BDW3B200 u

Subtotal:
20,89000

ED111B31

m

45,98905

2,50 %

0,52225

5,00 %

67,40130
3,37007
70,77137

€

Import

1,73250

1,73250

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,17137

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

13,32847
0,66642

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-32

Subtotal:

1,60500

1,50 %

20,89000
20,89000

11,42460

DESPESES AUXILIARS

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de
paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1329-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa
o clavegueró

Materials
BC1K1500

/R x 19,05000
/R x 22,21000

Ma d'obra

Ma d'obra
Oficial 1a vidrier

0,180

Oficial 1a lampista

ED111B21

2.000,69940

Rend.: 1,000

Unitats
h

Ajudant lampista

h

1.800,68000

1,50 %

Import

Materials

P-31

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

A012E000

h

A012J000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

DESPESES AUXILIARS

Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat
sobre suport hidròfug, encastat i enrassat amb
enrajolat

A013J000

Subtotal:

Subtotal:

m2

Parcial

Subtotal:

Materials
BAU1VA20 u

Preu

€

Ma d'obra

Ma d'obra

EC1K1501

30

PARTIDES D'OBRA

suportació a forjat. Inclou estructura d'envà mòbil,
tubular, platinesde suport de tub pintades anticorrosió
i formació d'encastos a parets.

P-29

Pàg.:

13,99489

Rend.: 1,000

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de
paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa
o clavegueró

Unitats

14,70

Preu

Parcial

Ma d'obra
A013J000

h

Ajudant lampista

0,180

A012J000

h

Oficial 1a lampista

0,360

BD13139B

m

Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm i de
llargària 5 m, per a encolar

1,250

/R x 19,05000
/R x 22,21000
x 1,07000

=

3,42900

=

7,99560

=

1,33750

€

Import

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/05/19

Pàg.:

31

PARTIDES D'OBRA

BDW3B300 u

Accessori genèric per a tub de PVC de D=50 mm

1,000

BDY3B300

Element de muntatge per a tub de PVC de D=50 mm

1,000

u

x 1,05000
x 0,02000

=

1,05000

=

0,02000
2,40750

m

0,11169

2,40750

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

10,33469
0,51673

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,17137

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

14,00347
0,70017

ED7FP162

20,84

€

h

Ajudant lampista

0,180

A012J000

h

Oficial 1a lampista

0,360

BD13179B

m

Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm i de
llargària 5 m, per a encolar

1,250

BDW3B700 u

Preu
/R x 19,05000
/R x 22,21000
x 2,64000

Parcial
=

3,42900

=

7,99560

=

3,30000

x 0,07000
x 4,88000

1,000

=

0,07000

=

4,88000

Subtotal:

h

Oficial 1a col·locador

0,150

3,22350

h

Ajudant col·locador

0,150

/R x 21,49000
/R x 19,07000

=

A0137000

=

2,86050

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,100

/R x 21,49000

=

2,14900

A0140000

h

Manobre

0,200

/R x 17,94000

=

3,58800

8,25000

1,50 %

0,17137

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

19,84597
0,99230

C133A0J0

h

Picó vibrant amb placa de 30x30 cm

0,100

C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,0422

10,85

/R x 5,10000
/R x 45,86000

=

0,51000

=

1,93529

Import

11,82100

2,44529

BD7FP160

m

Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
amb pressió, de DN 110 mm i de PN 6 bar segons
norma UNE-EN 1456-1, per a unió elàstica amb
anella elastomèrica

1,200

x 3,62000

=

4,34400

B0310500

t

Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm

0,546

=

8,20638

Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 1,000

x 15,03000
x 0,07000

=

€

0,07000

Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm

x 4,88000

=

1,61040

u

BDW3B700 u

0,330

Subtotal:

h

Oficial 1a col·locador

0,240

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,120

Preu

Parcial

/R x 21,49000
/R x 19,07000

Import

COST EXECUCIÓ MATERIAL

u

Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 32 i 50 mm

1,250

x 0,73000

=

0,91250

BD13139B

m

Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm i de
llargària 5 m, per a encolar

1,400

x 1,07000

=

1,49800

Accessori genèric per a tub de PVC de D=50 mm

0,330

x 1,05000
x 0,02000

=

0,34650

=

0,02000

Subtotal:

28,67439
1,43372

2,28840

BD1Z2100

1,000

5,00 %

=

Materials

1,86450

P-36

EE228N5AL81Y u

30,10810

Rend.: 1,000

Caldera de condensació de 24 kW de potència
calorífica, de planxa d'alumini, per a calefacció i aigua
calenta sanitària MODEL PLATINUM COMBI PLUS
24AIFM de la MARCA BAXI , de 3 bar de pressió,
producció d'aigua calenta sanitària i calefacció , per a
gas natural, amb vàlvules, inclou disposit acumulador
de 80 L. Dissenyada segons els requisits del
REGLAMENTO 813/2013 , amb una classe
d'eficiència energètica en calefacció i aigua calenta
sanitària segons REGLAMENTO 811/2013, col·locada

1,86450

1,68040
0,17732

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

7,44600

1,68040
1,50 %

5,15760

7,44600

2,44529

DESPESES AUXILIARS

=

Subtotal:

Element de muntatge per a tub de PVC de D=50 mm

11,82100

Subtotal:

20,83827

Rend.: 1,000

Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN
50 mm, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides

A0127000

u

€

Materials

Ma d'obra

BDY3B300

Parcial

Subtotal:

DESPESES AUXILIARS

Unitats

BDW3B300 u

Preu

A0127000

BDY3B700
m

30,11

Unitats

Import

8,25000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
ED15TD02

Rend.: 1,000

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per
a sanejament amb pressió, de DN 110 mm i de PN 6
bar segons norma UNE-EN 1456-1, sobre llit de sorra
de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per
sobre del tub

Maquinària

Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 1,000
Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm

10,85142

Ma d'obra

A013J000

u

m

14,70364

Rend.: 1,000

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de
paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa
o clavegueró

P-35

Ma d'obra

P-34

32

1,50 %

1,50 %

Unitats

BDY3B700

Pàg.:

DESPESES AUXILIARS

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL
ED111B71

Data: 14/05/19

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

P-33

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Unitats

4.555,98

Preu

Parcial

Ma d'obra
A012G000

h

Oficial 1a calefactor

8,000

A013G000

h

Ajudant calefactor

8,000

/R x 22,21000
/R x 19,05000

=

177,68000

=

152,40000

€

Import

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/05/19

Pàg.:

33

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

34

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

330,08000

ISOVER disposa de cintes CLIMAVER DECO per a
cada color de la gamma., ref. 49876 de la serie
Conductes Climaver d'ISOVER

330,08000

Materials
BE228N5AL u

x 4.004,00000

Caldera de condensació de 24 kW de potència
1,000
calorífica, de planxa d'alumini, per a calefacció i aigua
calenta sanitària MODEL PLATINUM COMBI PLUS
24AIFM de la MARCA BAXI , de 3 bar de pressió,
producció d'aigua calenta sanitària i calefacció , per a
gas natural, amb vàlvules, inclou disposit acumulador
de 80 L. Dissenyada segons els requisits del
REGLAMENTO 813/2013 , amb una classe
d'eficiència energètica en calefacció i aigua calenta
sanitària segons REGLAMENTO 811/2013, col·locada

=

4.004,00000

P-38
4.004,00000
1,50 %

4,95120

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

4.339,03120
216,95156

24,84500

m2

40,16

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,19805

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

38,24625
1,91231
40,15856

Rend.: 1,000

Aïllament tèrmic amb planxa d'escuma elastomèrica
per a aïllament tèrmic d'equips i conductes,
autoadhesiva, de 19 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
muntat exteriorment, adherit

Unitats

40,27

Preu

Parcial

A013G000

h

Ajudant calefactor

0,125

/R x 19,05000

=

2,38125

A012G000

h

Oficial 1a calefactor

0,125

/R x 22,21000

=

2,77625

€

Subtotal:
B7CJ1690

Preu

Parcial

m2

Import

Planxa d'escuma elastomèrica per a aïllament tèrmic
d'equips i conductes, autoadhesiva, de 19 mm de
gruix, amb un factor de resistència a la difusió del
vapor d'aigua >= 7000

Import

5,15750

x 31,49000

1,050

Ma d'obra

=

Subtotal:
A012G000

h

Oficial 1a calefactor

0,320

A013G000

h

Ajudant calefactor

0,320

/R x 22,21000
/R x 19,05000

=

7,10720

=

6,09600

Subtotal:

13,20320

13,20320

Materials
BEW5B000 u

Suport estàndard per a conducte rectangular llana
aïllant, preu alt

0,500

x 4,78000

=

2,39000

BEY5B000

Part proporcional d'elements de muntatge per a
conducte rectangular de llana aïllant, de preu alt

1,000

x 0,26000

=

0,26000

Panell rígid CLIMAVER A2 DECO color negre per a
la fabricació de conductes autoportants de distribució
d'aire en climatització, fabricats a partir de llana de
vidre d'alta densitat, i concebuts per a la seva
instal·lació vista (sense fals sostre), revestit en la
seva cara exterior amb un teixit de fibra de vidre
decoratiu de color negre i una làmina d'alumini, que
actúa com a barrera de vapor , i en la seva cara
interior un el teixit Neto de vidre reforçat de color
negre d'alta absorció acústica i resistència mecánica,
de 25 mm de gruix, llargària de 3,00 m i ampla de
1,19 m, conservant unes propietats òptimes de
reacció al foc, complint la norma UNE-EN 14303
´´Productos aislantes térmicos para equipos en
edificación e instalaciones industriales. Productos
manufacturados de lana mineral (MW).
Especificación´´, amb una conductivitat tèrmica de
0,032 a 0,038 W/(m·K), un coeficient d'absorció
acústica, AW, w 0,85, classe de reacció al foc
A2-s1-d0, clase d'estanquitat D, una resistència a la
pressió de 800 PA i codi de designació MW-EN
14303-T5-MV1. Per a garantir la continuitat del color

1,150

x 19,30000

=

22,19500

BE51KQ11K m2

€

5,15750

Materials

Unitats

u

24,84500

Ma d'obra

4.555,98276

Rend.: 1,000

Formació de conducte rectangular de llana mineral de
vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm,
resistència tèrmica >= 0,78125 m2.K/W, amb
recobriment exterior de alumini i malla de reforç i
recobriment interior de teixit de vidre negre ref. 49876
de la serie Conductes Climaver d'ISOVER , muntat
encastat en el cel ras

EE618690

4.004,00000

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EE51KQ10KDFI m2

Subtotal:

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Subtotal:

P-37

Data: 14/05/19

33,06450

33,06450

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,12894

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

38,35094
1,91755

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-39

EEJ21222

u

33,06450

40,26848

Rend.: 1,000

Subministrament i instal·lació de fan-coil vertical, amb
carcassa de disseny realitzada en alumini lacat en
blanc, amb ventilador tangencial, per a treballar en
sistemes de distribució d'aigua de 2 tubs, 1,32 kW de
potència frigorífica màxima i 1,38 kW de potència
calorífica màxima, de 40 W de potència elèctrica total
absorbida, alimentació monofàsica de 230 V, amb
termòstat digital de temperatura ambient, safata de
recollida de condensats, i tarja de comunicació,
col·locat en paret, prop de terra. Inclosos tots els
accessoris de fixació i conexionado.Totalment
instal·lat, provat i en perfecte funcionament.
Model ART-U-20, Marca GALLETTI.

Unitats

934,05

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012G000

h

Oficial 1a calefactor

3,500

A013G000

h

Ajudant calefactor

3,500

/R x 22,21000
/R x 19,05000

=

77,73500

=

66,67500

Subtotal:

144,41000

Materials
BEJ21222

u

Subministrament i instal·lació de fan-coil vertical, amb
carcassa de disseny realitzada en alumini lacat en
blanc, amb ventilador tangencial, per a treballar en

1,000

x 743,00000

=

743,00000

144,41000

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/05/19

Pàg.:

35

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/05/19

P-41

Subtotal:
A%AUX001 %

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

1,54725

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

522,43725
26,12186

COST EXECUCIÓ MATERIAL

743,00000

EEJ7TD03

u

743,00000

Altres
% s 144,41000

1,500

=

Subtotal:

2,16615
2,16615

2,16615

548,55911

Rend.: 1,000

Refredadora exterior monobloc 19,7 kW GALLETI
Refredadora d'aigua de condensació per aire amb
ventiladors centrifucs, de 19,7 kW de potència
frigorífica, i una potència elèctrica de 6,6kW amb
alimentació trifàsica de 400 V, amb 1 compressor del
tipus hermètic rotatiu i fluid frigorífic R407c, amb
bescanviador de tubs de coure i aletes d'alumini al
costat de l'aire i bescanviador de plaques d'acer
inoxidable al costat de l'aigua

5.055,16

Unitats
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

889,57615
44,47881

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EEJ7TD02

u

548,56

€

A012G000

h

Oficial 1a calefactor

1,500

A013G000

h

Ajudant calefactor

1,500

Parcial

/R x 22,21000
/R x 19,05000

=

33,31500

=

28,57500

Subtotal:
BEJ7TD03

61,89000

u

Refredadora exterior monobloc 19,7 kW GALLETI
Refredadora d'aigua de condensació per aire amb
ventiladors centrifucs, de 19,7 kW de potència
frigorífica, i una potència elèctrica de 6,6kW amb
alimentació trifàsica de 400 V, amb 1 compressor del
tipus hermètic rotatiu i fluid frigorífic R407c, amb
bescanviador de tubs de coure i aletes d'alumini al
costat de l'aire i bescanviador de plaques d'acer
inoxidable al costat de l'aigua

x 4.751,00000

1,000

=

Subtotal:
Preu

Parcial

A012G000

h

Oficial 1a calefactor

1,500

A013G000

h

Ajudant calefactor

1,500

/R x 22,21000
/R x 19,05000

=

33,31500

=

28,57500

Subtotal:

61,89000

Import

P-42
Subministrament i col·locació d'unitat interior del tipus 1,000
conductes horitzontal, amb ventilador centrífug, per a
treballar en sistemes de distribució per aigua, a 2
tubs, de 2,38 kW de potència frigorífica i 2,83 kW de
potència calorífica màxima, a caudal de 341 m3 / h,
amb filtre d'aire G3 de polipropilè, motor BLDC, amb
alimentació monofàsica a 230V / 50Hz, amb termòstat
digital de temperatura ambient, amb control
electromecànic, tarja de comunicació, safata de
recollida de condensats i bomba de desguàs. Includos
tots els materials auxiliars de muntatge. Totalment
instal·lat i en perfecte funcionament.
Model ESTRO-GT-6 Marca GALLETTI.

x 459,00000

=

61,89000

4.751,00000

4.751,00000

EEK1TD01

u

459,00000

4.751,00000

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

1,54725

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

4.814,43725
240,72186

COST EXECUCIÓ MATERIAL

61,89000

Materials

Import

Materials

Ma d'obra

u

Preu

€

Ma d'obra

934,05496

Rend.: 1,000

Subministrament i col·locació d'unitat interior del tipus
conductes horitzontal, amb ventilador centrífug, per a
treballar en sistemes de distribució per aigua, a 2
tubs, de 2,38 kW de potència frigorífica i 2,83 kW de
potència calorífica màxima, a caudal de 341 m3 / h,
amb filtre d'aire G3 de polipropilè, motor BLDC, amb
alimentació monofàsica a 230V / 50Hz, amb termòstat
digital de temperatura ambient, amb control
electromecànic, tarja de comunicació, safata de
recollida de condensats i bomba de desguàs. Includos
tots els materials auxiliars de muntatge. Totalment
instal·lat i en perfecte funcionament.
Model ESTRO-GT-6 Marca GALLETTI.

Unitats

BEJ7TD02

36

PARTIDES D'OBRA

sistemes de distribució d'aigua de 2 tubs, 1,32 kW de
potència frigorífica màxima i 1,38 kW de potència
calorífica màxima, de 40 W de potència elèctrica total
absorbida, alimentació monofàsica de 230 V, amb
termòstat digital de temperatura ambient, safata de
recollida de condensats, i tarja de comunicació,
col·locat en paret, prop de terra. Inclosos tots els
accessoris de fixació i conexionado.Totalment
instal·lat, provat i en perfecte funcionament.
Model ART-U-20, Marca GALLETTI.

P-40

Pàg.:

5.055,15911

Rend.: 1,000

Boca d'extracció d'acer galvanitzat, regulable per a
fixació mitjançant clips a fals sostre. Amb acabat lacat
blanc RAL 9010. Inclosos tots els treballs i materials
auxiliars per a la correcta finalització de la partida.
Marca Madel, model: BWC.

Unitats

13,19

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013G000

h

Ajudant calefactor

0,300

A012G000

h

Oficial 1a calefactor

0,300

/R x 19,05000
/R x 22,21000

=

5,71500

=

6,66300

Subtotal:

12,37800

Materials
Subtotal:

459,00000

459,00000

BEK1TD01

u

Boca d'extracció d'acer galvanitzat, regulable per a
fixació mitjançant clips a fals sostre. Amb acabat lacat
blanc RAL 9010. Inclosos tots els treballs i materials
auxiliars per a la correcta finalització de la partida.

1,000

x 0,00000

=

0,00000

12,37800

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/05/19

Pàg.:

37

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS

0,00000
1,50 %

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

38

u

1,50 %

0,18567

0,18567

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

44,14367
2,20718

13,19185

Rend.: 1,000

Difusor lineal d'alumini lacat en blanc, per a conducte,
fixat a extradós o fals sostre, inclòs plenum de
connexió amb regulació de cabal, i tot el material
auxiliar de muntatge i fixació. Marca Madel, model
LMT, de dimensions 400x200 mm de secció recta i
fixada al bastiment. Totalment instal·lat i en perfecte
funcionament.

DESPESES AUXILIARS

57,45

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-45

EEKNTD03

u

€

46,35085

Rend.: 1,000

Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini
anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de
400x200 mm, aletes en Z i fixada al bastiment

Unitats

58,19

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra

Unitats

Preu

Parcial

A013G000

h

Ajudant calefactor

0,400

A012G000

h

Oficial 1a calefactor

0,400

/R x 19,05000
/R x 22,21000

Import

Ma d'obra

=

7,62000

=

8,88400

Subtotal:

16,50400

16,50400

Materials
A013G000

h

Ajudant calefactor

0,300

A012G000

h

Oficial 1a calefactor

0,300

/R x 19,05000
/R x 22,21000

=

5,71500

=

6,66300

Subtotal:

12,37800

BEKNTD03 u

Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini
anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de
400x200 mm, aletes en Z i fixada al bastiment

x 38,67000

1,000

12,37800

BEK2TD10

u

Difusor lineal d'alumini lacat en blanc, per a conducte,
fixat a extradós o fals sostre, inclòs plenum de
connexió amb regulació de cabal, i tot el material
auxiliar de muntatge i fixació. Marca Madel, model
LMT, de dimensions 400x200 mm de secció recta.

x 42,15000

1,000

=

42,15000

42,15000

42,15000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,18567

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

54,71367
2,73568

COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

46,35

€

A012G000

h

Ajudant calefactor
Oficial 1a calefactor

EEM9TD02

u

1,50 %

0,24756

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

55,42156
2,77108

Difusor lineal d'alumini lacat en blanc, per a conducte,
fixat a extradós o fals sostre, inclòs plenum de
connexió amb regulació de cabal, i tot el material
auxiliar de muntatge i fixació. Marca Madel, model
LMT, de dimensions 400x150 mm de secció recta i
fixada al bastiment.

58,19264

Rend.: 1,000

Ventilador en línia per a conducte rectangular de xapa
acer galvanit. de 450 x 150 mm, motor monofàsic, IP
54, 29 W de potència i un cabal màxim de 125 m3/h ,
nivell de pressió sonora DE 24dB(A), muntat en el
conducte.
Marca: Soler&Palau, Model: TD-160/100 N SILENT.

Unitats

174,64

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013G000

h

Ajudant calefactor

1,500

A012G000

h

Oficial 1a calefactor

1,500

/R x 19,05000
/R x 22,21000

=

28,57500

=

33,31500

Subtotal:
Preu

Parcial

0,300
0,300

/R x 19,05000
/R x 22,21000

=

5,71500

=

6,66300

Subtotal:
u

38,67000

DESPESES AUXILIARS

Import

12,37800

BEM9TD02 u

61,89000

1,000

x 31,58000

=

12,37800

31,58000

x 102,89000

Ventilador en línia per a conducte rectangular de xapa 1,000
acer galvanit. de 450 x 150 mm, motor monofàsic, IP
54, 29 W de potència i un cabal màxim de 125 m3/h ,
nivell de pressió sonora DE 24dB(A), muntat en el
conducte.
Marca: Soler&Palau, Model: TD-160/100 N SILENT

61,89000

31,58000

31,58000

102,89000

102,89000

102,89000

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

1,54725

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

166,32725
8,31636

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Subtotal:

=

Subtotal:

Materials
BEK2TD11

38,67000

Materials

Ma d'obra
h

P-46

57,44935

Rend.: 1,000

Difusor lineal d'alumini lacat en blanc, per a conducte,
fixat a extradós o fals sostre, inclòs plenum de
connexió amb regulació de cabal, i tot el material
auxiliar de muntatge i fixació. Marca Madel, model
LMT, de dimensions 400x150 mm de secció recta i
fixada al bastiment. Totalment instal·lat i en perfecte
funcionament.

Unitats
A013G000

38,67000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Subtotal:

EEK2TD11

=

Subtotal:

Materials

P-44

Pàg.:

0,00000

12,56367
0,62818

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EEK2TD10

Data: 14/05/19

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

P-43

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

174,64361

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/05/19

Pàg.:

39

PARTIDES D'OBRA

P-47

EEN11813

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

u

Rend.: 1,000

Filtre d'aire circular d'eficàcia alta, de la classe F-8
segons la norma UNE-EN 779, de 200 mm de
diametre i de 135 mm de gruix, bastiment de plàstic
amb pestanya, cabal nominal de 900 m3/h i caiguda
de pressió inicial de 70 Pa, amb un rendiment mig
fotomètric del 90 %, muntat sobre bastidor o caixa

43,60

€

Subtotal:
BK25A230

A013G000

h

Ajudant calefactor

0,100

A012G000

h

Oficial 1a calefactor

0,100

Preu

Parcial

/R x 19,05000
/R x 22,21000

=

1,90500

=

2,22100

Subtotal:

u

Manòmetre per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera
de 100 mm i rosca de connexió de 1/2´´ G

u

Filtre d'aire circular d'eficàcia alta, de la classe F-8
segons la norma UNE-EN 779, de 200 mm de
diametre i de 135 mm de gruix, bastiment de plàstic
amb pestanya, cabal nominal de 900 m3/h i caiguda
de pressió inicial de 70 Pa, amb un rendiment mig
fotomètric del 90 %

4,12600

x 37,34000

1,000

=

4,12600

37,34000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

37,34000

P-50

EFA19442

m

A013G000

h

Ajudant calefactor

0,075

A012G000

h

Oficial 1a calefactor

0,300

5,00 %

25,61984
1,28099
26,90083

Rend.: 1,000

Tub de PVC de 63 mm de diàmetre nominal exterior,
de 10 bar de pressió nominal, encolat, segons la
norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment

Ajudant muntador

0,150

1,50 %

0,06189

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,150

5,00 %

41,52789
2,07639

10,76

Preu

Parcial

€

Import

15,21

Preu

Parcial

/R x 19,05000
/R x 22,21000

=

1,42875

=

6,66300
8,09175

x 6,27000

=

=

2,86050

=

3,33150

Subtotal:

6,19200

BFWA1940 u

Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 63 mm
de diàmetre nominal exterior, per a encolar

0,300

x 4,40000

=

1,32000

€

BFA19440

m

Tub de PVC de 63 mm de diàmetre nominal, de 10
bar de pressió nominal, per a encolar, segons la
norma UNE-EN 1452-2

1,020

x 1,47000

=

1,49940

Import

B0A75K02

u

Abraçadora plàstica, de 63 mm de diàmetre interior

0,660

x 1,42000

=

0,93720

BFYA1940

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tub
de PVC-U a pressió, de 63 mm de diàmetre nominal
exterior, encolat

1,000

x 0,21000

=

0,21000

Subtotal:

8,09175

Materials
1,000

/R x 19,07000
/R x 22,21000

6,27000

3,96660

6,27000

1,50 %

0,09288

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

10,25148
0,51257

1,50 %

0,12138

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

14,48313
0,72416
15,20728

Rend.: 1,000

Manòmetre per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera
de 100 mm i rosca de connexió de 1/2´´ G, instal·lat

Unitats

26,90
Preu

Parcial

Ma d'obra

10,76405

6,27000

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-51

EFB46831

m

Rend.: 1,000

Tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre
nominal exterior i 2,8 mm de gruix, de la sèrie 3,2
segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i
col·locat superficialment

Unitats

4,97

Preu

Parcial

h

Ajudant muntador

0,200

/R x 19,07000

=

3,81400

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,200

/R x 22,21000

=

4,44200

€

Import

Ma d'obra

€

A013M000

h

Ajudant muntador

0,055

/R x 19,07000

=

1,04885

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,055

/R x 22,21000

=

1,22155

Import

Subtotal:

2,27040

Materials
A013M000

3,96660

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Subtotal:

6,19200

Materials

43,60428

Subtotal:

u

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

h

Unitats

EEU6A230

17,24000
0,12384

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Ma d'obra

P-49

17,24000
1,50 %

A013M000

Rend.: 1,000

Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de
posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb
rosca de 3/8´´ de diàmetre, roscat

Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de
posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb
rosca de 3/8´´ de diàmetre

17,24000

DESPESES AUXILIARS

37,34000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

u

=

Subtotal:

Unitats

DESPESES AUXILIARS

BEU11113

8,25600

Ma d'obra
Subtotal:

u

8,25600

x 17,24000

1,000

Import

Materials

EEU11113

40

Materials

Unitats

P-48

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

BEN11813

Data: 14/05/19

BFYB5405

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè reticulat, de 20 mm de diàmetre nominal
exterior, per a connectar a pressió

1,000

x 0,05000

=

0,05000

2,27040

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/05/19

Pàg.:

41

PARTIDES D'OBRA

B0A75800

m

u

Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 20 mm
de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a
connectar a pressió

0,300

Tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre
nominal exterior i 2,8 mm de gruix, de la sèrie 3,2
segons UNE-EN ISO 15875-2

1,020

Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior

1,450

x 2,70000

=

x 1,14000

=

x 0,28000

=

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,81000

EFB48A31

m

0,40600
2,42880

Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior

1,100

0,30800

Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de
diàmetre 20x2,8 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN
ISO 15874-2

1,020

x 0,28000
x 0,78000

=

m

=

0,79560

BFWC1420 u

Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 20
mm de diàmetre, per a soldar

0,300

x 0,85000

=

0,25500

BFYC1420

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
1,000
de polipropilè a pressió, de 20 mm de diàmetre, soldat

x 0,07000

=

0,07000

u

2,42880

1,50 %

0,03406

5,00 %

4,73326
0,23666

Subtotal:

4,96992

Rend.: 1,000

Tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre
nominal exterior i 3,5 mm de gruix, de la sèrie 3,2
segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i
col·locat superficialment

u

BFC14B00

5,98

Preu

Parcial

A013M000

h

Ajudant muntador

0,055

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,055

/R x 19,07000
/R x 22,21000

=

1,04885

=

1,22155

0,03406

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

3,73306
0,18665

EFC15B22

m

Import

3,91971

Rend.: 1,000

Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de
diàmetre 25x3,5 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN
ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment

4,82

Preu

Parcial

2,27040

2,27040

A013M000

h

Ajudant muntador

0,060

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,060

/R x 19,07000
/R x 22,21000

=

1,14420

=

1,33260

Subtotal:
u

Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior

1,300

x 0,33000

=

0,42900

BFYB5505

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè reticulat, de 25 mm de diàmetre nominal
exterior, per a connectar a pressió

1,000

x 0,06000

=

0,06000

BFC15B00

m

BFWB5505 u

Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 25 mm
de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a
connectar a pressió

0,300

x 3,14000

=

0,94200

B0A75Y00
BFYC1520

Tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre
nominal exterior i 3,5 mm de gruix, de la sèrie 3,2
segons UNE-EN ISO 15875-2

1,020

=

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,95840

m

3,38940

Unitats

0,03406

5,00 %

5,69386
0,28469

h

Ajudant muntador

0,055

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,055

3,92

Preu
/R x 19,07000
/R x 22,21000
Subtotal:

x 1,29000

=

1,31580

u

Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior

1,050

x 0,33000

=

0,34650

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
1,000
de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, soldat

x 0,12000

=

0,12000

Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 25
mm de diàmetre, per a soldar

x 0,98000

=

0,29400

Parcial
=

1,04885

=

1,22155
2,27040

0,300

Subtotal:

2,47680

€

Import

2,27040

0,41400

0,41400

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,03715

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

4,59025
0,22951

COST EXECUCIÓ MATERIAL

5,97855

Ma d'obra
A013M000

1,020

3,38940

1,50 %

Rend.: 1,000

Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de
diàmetre 20x2,8 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN
ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment

2,47680

Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de
diàmetre 25x3,5 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN
ISO 15874-2

BFWC1520 u

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EFC14B22

Import

Materials

B0A75Y00

x 1,92000

€

Ma d'obra

Materials

m

0,32500

1,50 %

Unitats

Subtotal:

Materials

0,32500

COST EXECUCIÓ MATERIAL

€
P-54

Unitats

P-53

42

DESPESES AUXILIARS

Ma d'obra

BFB48A31

Pàg.:

B0A75800

1,16280

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-52

Data: 14/05/19

PARTIDES D'OBRA

BFWB5405 u

BFB46831

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

P-55

EFC16B22

m

4,81976

Rend.: 1,000

Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de
diàmetre 32x4,4 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN
ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment

Unitats

6,50

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013M000

h

Ajudant muntador

0,070

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,070

/R x 19,07000
/R x 22,21000

=

1,33490

=

1,55470

Subtotal:

2,88960

Materials
B0A75E00

u

Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior

0,950

x 0,44000

=

0,41800

2,88960

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/05/19

Pàg.:

43

PARTIDES D'OBRA

BFC16B00

BFYC1620

m

u

Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de
diàmetre 32x4,4 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN
ISO 15874-2

x 2,10000

1,020

=

2,14200

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
1,000
de polipropilè a pressió, de 32 mm de diàmetre, soldat

x 0,18000

=

0,18000

Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 32
mm de diàmetre, per a soldar

x 1,74000

=

0,52200

0,300

m

0,70200

44

0,26000

Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 40
mm de diàmetre, per a soldar

x 3,78000

=

1,13400

0,300

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

8,51274
0,42564

6,19494
0,30975
6,50469

Parcial

1,39400
0,04644

5,00 %

9,36

1,39400
1,50 %

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Preu

=

DESPESES AUXILIARS

0,04334

Unitats

x 0,26000

0,70200

1,50 %

Rend.: 1,000

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
1,000
de polipropilè a pressió, de 40 mm de diàmetre, soldat

Subtotal:

DESPESES AUXILIARS

Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de
diàmetre 40x6,7 mm, sèrie S 2,5 segons UNE-EN
ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment

u

BFWC1720 u

COST EXECUCIÓ MATERIAL

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-58

EFQ3387L

m

€

8,93838

Rend.: 1,000

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm,
de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà

Import

Ma d'obra

6,44

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013M000

h

Ajudant muntador

0,075

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,075

/R x 19,07000
/R x 22,21000

=

1,43025

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,090

=

1,66575

A013M000

h

Ajudant muntador

0,090

Subtotal:

3,09600

/R x 22,21000
/R x 19,07000

3,09600

Materials

=

1,99890

=

1,71630

Subtotal:

3,71520

3,71520

Materials
B0A75F02

u

Abraçadora plàstica, de 40 mm de diàmetre interior

0,850

x 0,61000

=

0,51850

BFYC1720

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
1,000
de polipropilè a pressió, de 40 mm de diàmetre, soldat

x 0,26000

=

0,26000

BFC17A00

m

Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de
diàmetre 40x6,7 mm, sèrie S 2,5 segons UNE-EN
ISO 15874-2

1,020

x 3,78000

=

3,85560

Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 40
mm de diàmetre, per a soldar

0,300

BFWC1720 u

x 3,78000

=

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

EFC17B22

m

5,24960

0,04644

5,00 %

8,91054
0,44553

Unitats

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm,
de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000

1,020

x 2,20000

=

2,24400

BFYQ3040

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 19 mm de
gruix

1,000

x 0,12000

=

0,12000

Subtotal:

5,24960

1,50 %

8,94

Preu

Parcial

€

2,36400

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,05573

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

6,13493
0,30675

P-59

EFQ3389L

m

Import

Unitats
h

Ajudant muntador

0,075

/R x 19,07000

=

1,43025

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,075

/R x 22,21000

=

1,66575

Subtotal:

3,09600

6,44167

Rend.: 1,000

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm,
de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà

Ma d'obra
A013M000

7,38

Preu

Parcial

3,09600

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,100

/R x 22,21000

=

2,22100

A013M000

h

Ajudant muntador

0,100

/R x 19,07000

=

1,90700

Subtotal:
u

Abraçadora plàstica, de 40 mm de diàmetre interior

0,850

BFC17B00

m

Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de
diàmetre 40x5,5 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN

1,020

x 0,61000
x 3,39000

=

0,51850

=

3,45780

€

Import

Ma d'obra

Materials
B0A75F02

2,36400

COST EXECUCIÓ MATERIAL

9,35607

Rend.: 1,000

Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de
diàmetre 40x5,5 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN
ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment

BFQ3387A

1,13400

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-57

Pàg.:

ISO 15874-2
BFYC1720

Subtotal:

EFC17A22

Data: 14/05/19

PARTIDES D'OBRA

BFWC1620 u

P-56

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

4,12800

Materials
BFYQ3040

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 19 mm de

1,000

x 0,12000

=

0,12000

4,12800

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/05/19

Pàg.:

45

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm,
de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000

x 2,67000

1,020

=

Subtotal:

EFQ338BL

m

2,84340

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm,
de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000

1,020

x 3,35000

=

3,41700

BFYQ3040

Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 19 mm de
gruix

1,000

x 0,12000

=

0,12000

u

2,84340

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,06192

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

7,03332
0,35167

Subtotal:

7,38499

Rend.: 1,000

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm,
de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà

BFQ338CA m
2,72340

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-60

8,10

P-62

Unitats

Preu

Parcial

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,110

A013M000

h

Ajudant muntador

0,110

/R x 22,21000
/R x 19,07000

=

2,44310

=

2,09770

Subtotal:

EG144TD5

u

Import

BFQ338BA m

Part proporcional d'elements de muntatge per a
1,000
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 19 mm de
gruix

x 0,12000

=

0,12000

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm,
de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000

x 2,93000

=

2,98860

4,54080

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

m

3,10860

8,14591
0,40730
8,55321

Rend.: 1,000

Caixa per a quadre de distribució metàl·lic, i porta
amb pany i clau, 5 fileres de 24 mòduls per a
muntatge
superficial,
de
dimensions
550x900x250mm, Incloent, repartidors, borners,
obturadors, soports per als rails, rails DIN, barra de
terra perforada, borner de connexió a terra, i tots els
elements necessaris per al seu muntatge, fixació i
posada en servei. Totalment instal·lat i en perfecte
funcionament.

1.055,57

Preu

Parcial

h

Ajudant electricista

3,000

/R x 19,05000

=

57,15000

A012H000

h

Oficial 1a electricista

3,000

/R x 22,21000

=

66,63000
123,78000

u

Caixa per a quadre de distribució metàl·lic, i porta
amb pany i clau, 5 fileres de 24 mòduls per a
muntatge superficial, Incloent, repartidors, borners,
obturadors, soports per als rails, rails DIN, barra de
terra perforada, borner de connexió a terra, i tots els
elements necessaris per al seu muntatge, fixació i
posada en servei.

1,000

x 878,23000

=

878,23000

0,06811

5,00 %

7,71751
0,38588

BGW14000 u

Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre
de distribució

1,000

x 1,44000

=

1,44000

Subtotal:

8,10339
8,55

€

879,67000

Preu

Parcial

Import

P-63

EG151512

u

Ma d'obra
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,110

A013M000

h

Ajudant muntador

0,110

/R x 22,21000
/R x 19,07000
Subtotal:

=

2,44310

=

2,09770
4,54080

€

Import

123,78000

1,50 %

1,85670

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

1.005,30670
50,26534
1.055,57204

Rend.: 1,000

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100
mm, amb grau de protecció IP-40, muntada
superficialment

Unitats

11,99

Preu

Parcial

Ma d'obra
4,54080

879,67000

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Unitats

Materials

5,00 %

A013H000

3,10860

1,50 %

Rend.: 1,000

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm,
de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Materials

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EFQ338CL

0,06811

Ma d'obra

BG14TDI5

DESPESES AUXILIARS

3,53700

1,50 %

Subtotal:

1,020

Subtotal:

P-61

46

DESPESES AUXILIARS

Unitats

4,54080

Materials
u

3,53700

COST EXECUCIÓ MATERIAL

€

Ma d'obra

BFYQ3040

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

gruix
BFQ3389A

Data: 14/05/19

A013H000

h

Ajudant electricista

0,150

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,300

/R x 19,05000
/R x 22,21000

=

2,85750

=

6,66300

€

Import

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/05/19

Pàg.:

47

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Subtotal:
u

BGW15000 u

9,52050

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100
mm, amb grau de protecció IP-40 i per a muntar
superficialment

1,000

Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
quadrada

1,000

x 1,47000

=

x 0,29000

=

Subtotal:

9,52050

Subtotal:

1,47000

0,29000

EG161512

u

1,76000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,14281

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

11,42331
0,57117
11,99447

Rend.: 1,000

Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 120x160
mm, amb grau de protecció IP-40, muntada
superficialment

19,18

P-66

EG21251J

h

Ajudant electricista

0,150

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,500

€

Preu

Parcial

Import

/R x 19,05000
/R x 22,21000

=

2,85750

=

11,10500

Subtotal:

13,96250

BGW16000 u

Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
rectangular

1,000

x 0,32000

=

0,32000

BG161512

Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 120x160
mm, amb grau de protecció IP-40 i per a muntar
superficialment

1,000

x 3,77000

=

3,77000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

22,76194
1,13810
23,90003

Rend.: 1,000

Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

2,50

Preu

Parcial

A013H000

h

Ajudant electricista

0,050

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,032

/R x 19,05000
/R x 22,21000

=

0,95250

=

0,71072

m

Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

1,020

x 0,55000

=

0,56100

BGW21000 u

Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de
PVC

1,000

x 0,13000

=

0,13000

13,96250

4,09000

4,09000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

2,37917
0,11896

COST EXECUCIÓ MATERIAL

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

18,26194
0,91310

P-67

EG21271J

m

19,17503
23,90

0,69100
0,02495

0,20944

Rend.: 1,000

0,69100
1,50 %

1,50 %

Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 160x200
mm, amb grau de protecció IP-54, muntada
superficialment

1,66322

DESPESES AUXILIARS

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL

€

Import

1,66322

Subtotal:

Subtotal:

Rend.: 1,000

Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

€

2,49813

Unitats

2,79

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
Unitats

Preu

Parcial

A012H000

Import

A013H000

Ma d'obra
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,500

/R x 22,21000

=

11,10500

A013H000

h

Ajudant electricista

0,150

/R x 19,05000

=

2,85750

Subtotal:

13,96250

Materials
BGW16000 u

Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
rectangular

1,000

x 0,32000

=

0,32000

BG161722

Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 160x200
mm, amb grau de protecció IP-54 i per a muntar
superficialment

1,000

x 8,27000

=

8,27000

u

0,20944

Materials

Materials

u

1,50 %

Unitats

BG212510
A013H000

EG161722

m

8,59000

Ma d'obra

Ma d'obra

P-65

48

DESPESES AUXILIARS

Subtotal:
Unitats

u

8,59000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,76000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-64

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

Materials
BG151512

Data: 14/05/19

h
h

Oficial 1a electricista
Ajudant electricista

0,037

/R x 22,21000

=

0,82177

0,050

/R x 19,05000

=

0,95250

Subtotal:

1,77427

1,77427

Materials
13,96250

BGW21000 u

Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de
PVC

1,000

x 0,13000

=

0,13000

BG212710

Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

1,020

x 0,71000

=

0,72420

m

Subtotal:

0,85420

0,85420

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/05/19

Pàg.:

49

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/05/19

Pàg.:

50

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,02661

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

2,65508
0,13275

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-70

EG222811

m

Rend.: 1,000

Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat

1,05

Unitats

2,78784

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
P-68

EG222511

m

Rend.: 1,000

Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat

0,92

€

A013H000

h

Ajudant electricista

0,020

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,016

Preu

Parcial

Import

BG222810
A013H000

h

Ajudant electricista

0,020

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,016

/R x 19,05000
/R x 22,21000

=

0,38100

=

0,35536

Subtotal:

0,73636

m

Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

0,35536

x 0,13000

1,020

=

Subtotal:
1,50 %

0,01105

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

0,88001
0,04400

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,73636

0,25500

0,25500

0,25500

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,01105

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

1,00241
0,05012

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,13260

DESPESES AUXILIARS

=

Subtotal:

0,13260

0,13260

0,73636

x 0,25000

1,020

0,73636

Materials
Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

0,38100

=

Subtotal:
Unitats

m

=

Materials

Ma d'obra

BG222510

/R x 19,05000
/R x 22,21000

P-71

EG222911

m

1,05253

Rend.: 1,000

Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat

1,19

Unitats

0,92401

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
P-69

EG222711

m

Rend.: 1,000

Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat

0,99

€

A012H000
A013H000

h
h

Oficial 1a electricista
Ajudant electricista

Preu

Parcial

Import

BG222910
A013H000

h

Ajudant electricista

0,020

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,016

/R x 19,05000
/R x 22,21000

=

0,38100

=

0,35536

Subtotal:

0,73636

m

Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

0,38100

x 0,19000

1,020

Subtotal:

=

1,50 %

0,01105

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

0,94121
0,04706

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,98827

0,73636

0,38760

0,38760

0,38760

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,01105

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

1,13501
0,05675

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,19380

DESPESES AUXILIARS

=

Subtotal:

0,19380

0,19380

0,73636

x 0,38000

1,020

0,73636

Materials
Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

0,35536

=

Subtotal:
Unitats

m

0,020

=

Materials

Ma d'obra

BG222710

/R x 22,21000
/R x 19,05000

0,016

P-72

EG2A1E12

m

1,19176

Rend.: 1,000

Canal aïllant de PVC per a quadres elèctrics i
alimentació de maquinaria , amb lateral llis, de
60x100 mm, muntada superficialment

Unitats

10,01

Preu

Parcial

Ma d'obra
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,066

A013H000

h

Ajudant electricista

0,066

/R x 22,21000
/R x 19,05000

=

1,46586

=

1,25730

€

Import

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/05/19

Pàg.:

51

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

52

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

2,72316

2,72316

Subtotal:

Materials
BG2A1E11

Data: 14/05/19

m

Canal aïllant de PVC per a quadres elèctrics i
alimentació de maquinaria, amb lateral llis, de 60x100
mm

x 6,64000

1,020

=

Subtotal:

6,77280

6,77280
1,50 %

0,04085

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

9,53681
0,47684

COST EXECUCIÓ MATERIAL

6,21180

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,02476

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

7,88696
0,39435

COST EXECUCIÓ MATERIAL

6,77280

DESPESES AUXILIARS

6,21180

P-75

EG315324

m

8,28130

Rend.: 1,000

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tripolar, de
secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

2,18

Unitats

10,01365

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
P-73

EG2DG6E8

m

Rend.: 1,000

Safata metàl·lica reixa amb coberta d'acer
electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 150 mm,
col·locada suspesa de paraments horitzontals amb
elements de suport

26,30

Unitats

Preu

Parcial

€

A013H000

h

Ajudant electricista

0,015

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,015

BG315320

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tripolar, de
secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,020

Import

Ma d'obra
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,208

A013H000

h

Ajudant electricista

0,096

/R x 22,21000
/R x 19,05000

=

4,61968

=

1,82880

Subtotal:

6,44848

Materials
Safata metàl·lica reixa d'acer electrozincat, d'alçària
50 mm i amplària 150 mm

1,000

x 6,27000

=

6,27000

BG2ZBBE0 m

Coberta per a safata metàl·lica reixa, d'acer
galvanitzat sendzimir, de 150 mm d'amplària

1,000

x 5,22000

=

5,22000

BGY2AGE2 u

Part proporcional d'elements de suport per a safates
metàl·liques d'acer electrozincat de 150 mm
d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments
horitzontals

1,000

x 7,01000

=

7,01000

DESPESES AUXILIARS

18,50000

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-74

EG312664

m

Unitats

Parcial

EG31T332

m

h

Ajudant electricista

0,040

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,040

/R x 19,05000
/R x 22,21000

=

0,76200

=

0,88840

Subtotal:

1,65040

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar,
de secció 5 x 10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,020

x 6,09000

=

6,21180

1,44840
0,00928

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

2,07658
0,10383
2,18041

Rend.: 1,000

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), Marcatge
Cca-s1b,d1,a1, tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat superficialment

2,37

Unitats
h

Ajudant electricista

0,015

25,04521
1,25226

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,015

Preu

Parcial

/R x 19,05000
/R x 22,21000

=

0,28575

=

0,33315

Subtotal:

€

Import

0,61890

0,61890

Materials
BG312330

€

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

x 1,30000

1,250

=

Subtotal:

Import

1,65040

1,62500

1,62500

1,62500

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,00928

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

2,25318
0,11266

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Materials
BG312660

1,44840

Ma d'obra

Ma d'obra
A013H000

1,44840

1,50 %

A013H000

8,28

Preu

0,33315

=

DESPESES AUXILIARS

0,09673

26,29747

Rend.: 1,000

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar,
de secció 5 x 10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

18,50000

1,50 %

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,28575

=

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-76

Subtotal:

x 1,42000

=

Subtotal:

6,44848

BG2DG6E0 m

/R x 19,05000
/R x 22,21000

P-77

EG31T344

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), Marcatge
Cca-s1b,d1,a1, tripolar, de secció 3 x 4 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

Rend.: 1,000

2,36584
3,07

€

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/05/19

Pàg.:

53

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Unitats

Preu

Parcial

A013H000

h

Ajudant electricista

0,015

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,015

/R x 19,05000
/R x 22,21000

=

0,28575

=

0,33315

Subtotal:

Import

BG325120

m

Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar,
de secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament poliolefines,
amb baixa emissió fums

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 4 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

x 1,84000

1,250

=

0,61890

2,30000

2,30000

2,30000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,00928

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

2,92818
0,14641

COST EXECUCIÓ MATERIAL
m

3,07459

Rend.: 1,000

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), Marcatge
Cca-s1b,d1,a1, tripolar, de secció 3 x 6 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

5,13

P-80

EG325T34

m

h

Ajudant electricista

0,040

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,040

Preu

Parcial

/R x 19,05000
/R x 22,21000

=

0,76200

=

0,88840

Subtotal:

€

x 2,57000

1,250

5,00 %

0,91568
0,04578
0,96147

Rend.: 1,000

1,13

Preu

Parcial

€

Import

h

Ajudant electricista

0,015

/R x 19,05000

=

0,28575

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,015

/R x 22,21000

=

0,33315
0,61890

0,61890

BG325130

m

Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar,
de secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament poliolefines,
amb baixa emissió fums

=

x 0,36000

1,250

=

Subtotal:

3,21250

0,45000

0,45000

0,45000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,00928

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

1,07818
0,05391

COST EXECUCIÓ MATERIAL
3,21250

3,21250

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,02476

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

4,88766
0,24438
5,13204

Rend.: 1,000

Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), Marcatge
Cca-s1b,d1,a1, unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb
aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

0,96

P-81

EG325T54

m

1,13209

Rend.: 1,000

Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), Marcatge
Cca-s1b,d1,a1, unipolar, de secció 1 x 6 mm2, amb
aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

Unitats

2,81

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra

€

A013H000

h

Ajudant electricista

0,040

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,040

/R x 19,05000
/R x 22,21000

=

0,76200

=

0,88840

Subtotal:

1,65040

1,65040

Materials
Unitats

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,015

A013H000

h

Ajudant electricista

0,015

/R x 22,21000
/R x 19,05000
Subtotal:

Materials

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

A013H000

1,65040

COST EXECUCIÓ MATERIAL
m

0,00928

Unitats

Import

1,65040

Subtotal:

EG325T24

1,50 %

Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), Marcatge
Cca-s1b,d1,a1, unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb
aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

Materials
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

DESPESES AUXILIARS

Materials

A013H000

m

0,28750

Ma d'obra

Ma d'obra

P-79

54

0,28750

0,28750

Subtotal:
Unitats

BG312350

=

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Subtotal:

EG31T354

x 0,23000

1,250

Subtotal:

0,61890

Materials

P-78

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

BG312340

Data: 14/05/19

=

0,33315

=

0,28575
0,61890

BG325150

m

Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar,
de secció 1 x 6 mm2, amb aïllament poliolefines, amb
baixa emissió fums

1,250

x 0,80000

Subtotal:
0,61890

=

1,00000

1,00000

1,00000

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/05/19

Pàg.:

55

PARTIDES D'OBRA

EG415D99

Data: 14/05/19

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,02476

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

2,67516
0,13376

u

2,80891

Rend.: 1,000

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

Subtotal:

35,88

P-84

Unitats

Preu

Parcial

A013H000

h

Ajudant electricista

0,200

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,200

/R x 19,05000
/R x 22,21000

=

3,81000

=

4,44200

Subtotal:

EG415D9C

u

Import

Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000

x 0,42000

=

0,42000

BG415D99

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

1,000

x 25,38000

=

25,38000

u

Subtotal:

25,80000

1,50 %

0,12378

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

34,63578
1,73179

u

8,25200

Rend.: 1,000

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

5,00 %

34,17578
1,70879

h

Ajudant electricista

0,200

/R x 19,05000

=

3,81000

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,200

/R x 22,21000

=

4,44200

36,37

Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000

x 0,42000

=

0,42000

BG415D9C u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar
en perfil DIN

1,000

x 27,49000

=

27,49000

Subtotal:

EG415DCC

u

Import

Ma d'obra
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,200

A013H000

h

Ajudant electricista

0,200

/R x 22,21000
/R x 19,05000

=

4,44200

=

3,81000

Subtotal:

8,25200

u

BGW41000 u

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

1,000

Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000

x 25,84000

x 0,42000

=

=

25,84000

0,42000

8,25200

27,91000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,12378

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

36,28578
1,81429
38,10007

Rend.: 1,000

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tripolar (3P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

Unitats

50,98

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
8,25200

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,210

A013H000

h

Ajudant electricista

0,200

Materials
BG415D9B

27,91000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

€
P-85

Parcial

€

Import

8,25200

BGW41000 u

35,88457

Preu

Parcial

A013H000

25,80000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Unitats

Preu

Subtotal:

0,12378

Rend.: 1,000

38,10

Materials

1,50 %

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

36,36757

Unitats

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL

26,26000

DESPESES AUXILIARS

Materials

EG415D9B

56

Ma d'obra

8,25200

BGW41000 u

26,26000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

€

Ma d'obra

P-83

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-82

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

/R x 22,21000
/R x 19,05000

=

4,66410

=

3,81000

Subtotal:

8,47410

Materials
BGW41000 u

Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000

x 0,42000

=

0,42000

BG415DCC u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tripolar (3P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar
en perfil DIN

1,000

x 39,53000

=

39,53000

8,47410

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/05/19

Pàg.:

57

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

39,95000

u

1,50 %

0,13377

50,97877

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

64,55207
3,22760

66,49

Preu

Parcial

Oficial 1a electricista

0,230

/R x 22,21000

=

5,10830

A013H000

h

Ajudant electricista

0,200

/R x 19,05000

=

3,81000

€

Subtotal:

EG42129H

u

Import

Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000

=

Unitats
8,91830

Preu

Parcial

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,350

/R x 22,21000

=

7,77350

A013H000

h

Ajudant electricista

0,200

/R x 19,05000

=

3,81000

53,85000

Subtotal:
BG42129H

x 0,42000

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

=

54,27000

54,27000

1,50 %

0,13377

5,00 %

63,32207
3,16610

11,58350

BGW42000 u

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
residencial, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P),
de 0.03 A de sensibilitat, de desconnexió fix
instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

1,000

x 25,75000

=

25,75000

Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

1,000

x 0,38000

=

0,38000

Subtotal:

66,48818

Rend.: 1,000

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

u

0,42000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

39,78

€

Import

11,58350

Materials

Subtotal:

EG415DJD

67,77968

Rend.: 1,000

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
residencial, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P),
de sensibilitat 0.03 A, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

55,50000

Ma d'obra

8,91830

x 53,85000

55,50000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Materials

BGW41000 u

0,42000

DESPESES AUXILIARS

h

1,000

=

Subtotal:

P-88

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per
a muntar en perfil DIN

x 0,42000

1,000

5,00 %

A012H000

u

Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

48,55121
2,42756

Unitats

P-87

58

0,12711

Rend.: 1,000

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

BGW41000 u

39,95000

Ma d'obra

BG415DJC

Pàg.:

1,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EG415DJC

Data: 14/05/19

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

P-86

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

67,78

€

26,13000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,17375

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

37,88725
1,89436

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Unitats

Preu

Parcial

Import

P-89

EG4242JH

u

Ma d'obra
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,230

A013H000

h

Ajudant electricista

0,200

/R x 22,21000
/R x 19,05000

=

5,10830

=

3,81000

Subtotal:

8,91830

Materials

8,91830

26,13000

39,78162

Rend.: 1,000

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de sensibilitat 0.03 A, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

Unitats

179,91

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
BG415DJD

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per
a muntar en perfil DIN

1,000

x 55,08000

=

55,08000

A013H000

h

Ajudant electricista

0,200

/R x 19,05000

=

3,81000

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,500

/R x 22,21000

=

11,10500

Subtotal:
Materials

14,91500

14,91500

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/05/19

Pàg.:

59

PARTIDES D'OBRA

BGW42000 u

Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

1,000

x 0,38000

=

0,38000

BG4242JH

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de 0.03 A de sensibilitat, de desconnexió fix
instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

1,000

x 155,82000

=

155,82000

u

u

A013H000
A012H000

h
h

156,20000
1,50 %

0,22373

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

171,33873
8,56694

/R x 19,05000

=

3,81000

0,330

/R x 22,21000

=

7,32930
11,13930

Rend.: 1,000

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix selectiu, amb
botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

1,000

x 0,46000

=

0,46000

BG47494A

Interruptor en càrrega modular de 63 A d'intensitat
nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui),
tetrapolar (4P), tall completament aparent amb
indicador mecànic de senyalització de l' estat dels
contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús
AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 4 mòduls
d'amplària (18mm p/ mòdul)

1,000

x 64,00000

=

64,00000

u

Subtotal:

179,90566
246,10

€

64,46000

11,13930

Preu

Parcial

Import

P-92

EG4R86G0

u

h

Ajudant electricista

0,200

/R x 19,05000

=

3,81000

h

Oficial 1a electricista

0,500

/R x 22,21000

=

11,10500

Subtotal:

14,91500

14,91500

Materials
BGW42000 u

Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

1,000

x 0,38000

=

0,38000

BG424CJH

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix selectiu,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

1,000

x 218,86000

=

218,86000

64,46000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,16709

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

75,76639
3,78832

COST EXECUCIÓ MATERIAL

A012H000

79,55471

Rend.: 1,000

Contactor amb comandament manual de 3 posicions,
de 230 V de tensió de control, 16 A d'intensitat
nominal, tripolar (3P), 3NA, format per 2 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària cada un, per a un circuit de
potència de 230 V, categoria d'ús AC 1 segons
UNE-EN 60947-4-1, fixat a pressió

Unitats

47,73

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013H000

h

Ajudant electricista

0,050

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,310

/R x 19,05000
/R x 22,21000

=

0,95250

=

6,88510

Subtotal:

7,83760

7,83760

Materials
BG4R86G0 u

Subtotal:

219,24000

219,24000

Contactor amb comandament manual de 3 posicions,
de 230 V de tensió de control, 16 A d'intensitat
nominal, tripolar (3P), 3NA, format per 2 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària cada un, per a un circuit de
potència de 230 V, categoria d'ús AC 1 segons
UNE-EN 60947-4-1

x 37,50000

1,000

=

37,50000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,22373

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

234,37873
11,71894

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,11756

246,09766

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

45,45516
2,27276

COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

Oficial 1a electricista

0,200

Part proporcional d'accessoris per a interruptors
manuals

156,20000

DESPESES AUXILIARS

A013H000

u

Ajudant electricista

BGW47000 u

Ma d'obra

EG47494E

60

Ma d'obra

Subtotal:

Unitats

P-91

Pàg.:

Materials

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EG424CJH

Data: 14/05/19

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

P-90

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Interruptor en càrrega modular de 63 A d'intensitat
nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui),
tetrapolar (4P), tall completament aparent amb
indicador mecànic de senyalització de l' estat dels
contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús
AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 4 mòduls
d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a pressió

Rend.: 1,000

79,55

Subtotal:

37,50000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

€
P-93

EG611021

u

47,72792

Rend.: 1,000

Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt,
encastada

Unitats

1,91
Preu

Parcial

Ma d'obra
Unitats

Preu

Parcial

Import

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,020

A013H000

h

Ajudant electricista

0,020

37,50000

/R x 22,21000
/R x 19,05000

=

0,44420

=

0,38100

€
Import

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/05/19

Pàg.:

61

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

0,82520

u

Caixa per a mecanismes, per a un element, preu alt

x 0,98000

1,000

=

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,98000
0,98000

u

1,50 %

0,01238

5,00 %

1,81758
0,09088
1,90846

Rend.: 1,000

Caixa de mecanismes, per a dos elements, preu alt,
encastada

2,79

Unitats

Preu

Unitats

0,98000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EG612021

Parcial

A013H000

h

Ajudant electricista

0,020

/R x 19,05000

=

0,38100

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,020

/R x 22,21000

=

0,44420

Subtotal:

A013H000

h

Ajudant electricista

0,300

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,300

/R x 19,05000
/R x 22,21000

5,71500

=

6,66300
12,37800

€

BG61TD00

u

Caixa de mecanismes per a 4 elements, preu mitjà

1,000

BP7311E2

u

Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal,
amb connector RJ45 simple, categoria 6 F/UTP, amb
connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa,
de preu mitjà, per a encastar

2,000

BG63115A

u

Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa 4,000
de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i marc,
preu mitjà, per a encastar

0,82520

x 4,86000
x 13,80000

=

4,86000

=

27,60000

x 3,68000

=

14,72000

Subtotal:
u

x 1,82000

Caixa per a mecanismes, per a dos elements, preu alt 1,000

=

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,82000
1,82000

1,82000

1,50 %

0,01238

5,00 %

2,65758
0,13288

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EG613021

u

P-97

EG61TD33

u

2,79046

Rend.: 1,000

Caixa de mecanismes, per a tres elements, preu alt,
encastada

3,45

Unitats

Preu

Parcial

A013H000

h

Ajudant electricista

0,020

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,020

/R x 19,05000
/R x 22,21000

=

0,38100

=

0,44420

Subtotal:

€
Import

0,82520

BG613020

u

Caixa per a mecanismes, per a tres elements, preu alt 1,000

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

=

2,45000
2,45000

0,01238

5,00 %

3,28758
0,16438

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EG61TD32

u

Subministrament i muntatge de caixa de mecanismes
per a centralització de funcions en lloc de treball, amb
capacitat per a 6 mecanismes modulars de la sèrie
LS990 de JUNG o equivalent, composat per 4 preses
de corrent i 2 preses de dades RJ45, muntat
superficialment. Inclosa la mecanització i les peces de
connexió necessàries per passar els conductors
d'acord amb les indicacions de la direcció facultativa.

Rend.: 1,000

3,45196
62,73

€

47,18000

1,50 %

0,18567

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

59,74367
2,98718
62,73085

Rend.: 1,000

Subministrament i muntatge de caixa de mecanismes
per a centralització de funcions en lloc de treball, amb
capacitat per a 6 mecanismes modulars de la sèrie
LS990 de JUNG o equivalent, composat per 2 preses
de corrent i 2 preses de dades RJ45, muntat
superficialment. Inclosa la mecanització i les peces de
connexió necessàries per passar els conductors
d'acord amb les indicacions de la direcció facultativa.
Inclosos tots els treballs i materials auxiliars per a la
correcta finalització de la partida.

55,00

Preu

Parcial

A013H000

h

Ajudant electricista

0,300

/R x 19,05000

=

5,71500

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,300

/R x 22,21000

=

6,66300

Subtotal:

2,45000

1,50 %

12,37800

DESPESES AUXILIARS

Unitats

0,82520

Import

€

Import

Ma d'obra

Materials
x 2,45000

47,18000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Ma d'obra

P-96

=

Subtotal:

Materials

P-95

Parcial

Materials

Import

0,82520

Preu

Ma d'obra

Ma d'obra

BG612020

62

Inclosos tots els treballs i materials auxiliars per a la
correcta finalització de la partida.

0,82520

Materials

P-94

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:
BG611020

Data: 14/05/19

12,37800

12,37800

Materials
BG63115A

u

Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa 2,000
de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i marc,
preu mitjà, per a encastar

x 3,68000

=

7,36000

BG61TD00

u

Caixa de mecanismes per a 4 elements, preu mitjà

x 4,86000
x 13,80000

=

4,86000

=

27,60000

BP7311E2

u

Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal,
amb connector RJ45 simple, categoria 6 F/UTP, amb
connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa,
de preu mitjà, per a encastar

1,000
2,000

Subtotal:

39,82000

39,82000

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/05/19

Pàg.:

63

PARTIDES D'OBRA

EG61TDI1

Data: 14/05/19

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,18567

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

52,38367
2,61918

u

P-100

EG621193

26,28

u

Rend.: 1,000

Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10
AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat

h

Oficial 1a electricista

0,300

A013H000

h

Ajudant electricista

0,066

Preu

Parcial

/R x 22,21000
/R x 19,05000

=

6,66300

=

1,25730

Subtotal:

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,150

A013H000

h

Ajudant electricista

0,133

/R x 22,21000
/R x 19,05000

€

BG621193

Import

x 16,99000

1,000

u

Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10
AX/250 V, amb tecla, preu alt, per a encastar

7,92030

=

16,99000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

16,99000

2,53365

Import

5,86515

x 3,85000

1,000

5,86515

3,85000

16,99000

EG621G93

u

1,50 %

0,08798

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

9,80313
0,49016
10,29328

Rend.: 1,000

Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10
AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat

10,53

Unitats

Preu

Parcial

A013H000

h

Ajudant electricista

0,133

/R x 19,05000

=

2,53365

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,150

/R x 22,21000

=

3,33150

5,00 %

21,20

Preu

Parcial

h

Ajudant electricista

0,066

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,250

/R x 19,05000
/R x 22,21000

=

1,25730

=

5,55250

Subtotal:

6,80980

Subtotal:
BG621G93

€

u

Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10
AX/250 V, amb tecla, preu alt, per a encastar

Import

5,86515

x 4,08000

1,000

=

=

4,08000
4,08000

4,08000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,08798

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

10,03313
0,50166

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-102

x 13,28000

5,86515

10,53478

6,80980

Materials
1,000

Import

Materials

Ma d'obra
A013H000

€

Ma d'obra

25,02910
1,25146
26,28056

3,85000

DESPESES AUXILIARS

Subtotal:
Unitats

3,85000

0,11880

Rend.: 1,000

Caixa de mecanismes per a centralització de funcions
en lloc de treball, de material plàstic, de 2 columnes,
amb capacitat per a 4 mecanismes modulars, muntat
superficialment

=

1,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Caixa de mecanismes per a centralització de funcions
en lloc de treball, de material plàstic, de 2 columnes,
amb capacitat per a 4 mecanismes modulars, per a
muntar superficialment

3,33150

=

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-101

DESPESES AUXILIARS

BG61CSC4 u

=

Subtotal:

7,92030

Subtotal:

u

Parcial

Subtotal:

Materials
Caixa de mecanismes per a centralització de funcions
en lloc de treball, de material plàstic, de 3 columnes,
amb capacitat per a 6 mecanismes modulars, per a
muntar superficialment

Preu

€

Materials

A012H000

BG61CSC6 u

10,29

Unitats

Ma d'obra

EG61TDI2

64

Ma d'obra

55,00285

Rend.: 1,000

Caixa de mecanismes per a centralització de funcions
en lloc de treball, de material plàstic, de 3 columnes,
amb capacitat per a 6 mecanismes modulars, muntat
superficialment

Unitats

P-99

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-98

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

EG621J93

u

13,28000

Rend.: 1,000

Commutador de creuament, de tipus universal,
unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt,
encastat

Unitats

14,54

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
Subtotal:

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL

13,28000

13,28000

1,50 %

0,10215

5,00 %

20,19195
1,00960
21,20154

A013H000

h

Ajudant electricista

0,133

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,150

/R x 19,05000
/R x 22,21000

=

2,53365

=

3,33150

Subtotal:

5,86515

5,86515

Materials
BG621J93

u

Commutador de creuament, de tipus universal,
unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, per a
encastar

1,000

x 7,89000

Subtotal:

=

7,89000

7,89000

7,89000

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/05/19

Pàg.:

65

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,50 %

0,08798

5,00 %

13,84313
0,69216

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EG62D1DJ

u

14,53528

Rend.: 1,000

Interruptor, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla i
amb caixa de superfície estanca, amb grau de
protecció IP-55, preu mitjà, muntat superficialment

16,51

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,150

A013H000

h

Ajudant electricista

0,133

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,150

A013H000

h

Ajudant electricista

0,183

Preu

Parcial

/R x 22,21000
/R x 19,05000

=

3,33150

=

3,48615

Subtotal:

BG631EA3

u

Part proporcional d'accessoris per a interruptors i
commutadors

1,000

x 0,38000

=

0,38000

BG62D1DJ u

Interruptor per a muntar superficialment, bipolar (2P),
10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície
estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà,

1,000

x 8,42000

=

8,42000

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

EG63D15S

8,80000
0,10226

5,00 %

15,71991
0,78600

u

7,35000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,08798

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

13,30313
0,66516
13,96828

Rend.: 1,000

Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de
terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa
estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt,
muntada superficialment

11,67

Preu

Parcial

11,16

Preu

Parcial

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,150

/R x 22,21000

=

3,33150

A013H000

h

Ajudant electricista

0,183

/R x 19,05000

=

3,48615

Subtotal:
BGW63000 u

Part proporcional d'accessoris per a endolls

1,000

BG63D15S

Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar
amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb
tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55,
preu alt

1,000

u

€

€

Import

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,150

A013H000

h

Ajudant electricista

0,133

/R x 22,21000
/R x 19,05000

=

3,33150

=

2,53365

Subtotal:

5,86515

x 4,68000

Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa 1,000
de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i marc,
preu alt, per a encastar

=

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

4,68000
1,50 %

0,08798

5,00 %

10,63313
0,53166

COST EXECUCIÓ MATERIAL

11,16478

Rend.: 1,000
Unitats

4,68000

13,97
Preu

Parcial

€
Import

6,81765

=

3,79000

4,19000

EG63TDI4

u

4,19000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,10226

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

11,10991
0,55550
11,66541

Rend.: 1,000

Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral,
de superfície(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, amb grau
de protecció IP-44, preu superior, encastada

Unitats
Subtotal:

0,40000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-107

4,68000

=

Subtotal:

5,86515

Materials

6,81765

x 0,40000
x 3,79000

Import

Ma d'obra

Ma d'obra

7,35000

Materials

16,50591

Rend.: 1,000

Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa
de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i marc,
preu alt, encastada

Presa de corrent tipus universal, d'espigues planes
(2P+T), 25 A 250 V, amb tapa, preu alt, encastada

=

7,35000

Unitats

1,50 %

Unitats

u

5,86515

6,81765

8,80000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

EG631EA3

66

Ma d'obra
Subtotal:

P-105

2,53365

COST EXECUCIÓ MATERIAL

6,81765

BGW62000 u

u

3,33150

=

5,86515

x 7,35000

Presa de corrent tipus universal, d'espigues planes,
1,000
(2P+T), 25 A 250 V, amb tapa, preu alt, per a encastar

Import

P-106

BG63115B

=

Subtotal:

€

Materials

u

/R x 22,21000
/R x 19,05000

Subtotal:
Unitats

EG63115B

Pàg.:

Materials

Ma d'obra

P-104

Data: 14/05/19

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS

P-103

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

22,06

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,150

A013H000

h

Ajudant electricista

0,133

/R x 22,21000
/R x 19,05000

=

3,33150

=

2,53365

Subtotal:

5,86515

5,86515

Materials
BG633154

u

Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral
(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, amb grau de protecció
IP-44, preu superior, per a encastar

1,000

x 15,06000

Subtotal:

=

15,06000

15,06000

15,06000

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/05/19

Pàg.:

67

PARTIDES D'OBRA

EG63TDI5

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,08798

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

u

Rend.: 1,000

Presa de corrent bipolar de superficie (2P+T), amb
presa de terra, de 16 A 250 V, per a receptor
monofàsic realitzada amb regleta dins de caixa de
derivació estanca, incloent amb tapa, amb grau de
protecció IP-44, totalment instal·lada i en perfecte
funcionament.

0,10226

21,01313
1,05066

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

9,80991
0,49050

22,06378

COST EXECUCIÓ MATERIAL

€

P-110

EG68TD01

h

Oficial 1a electricista

0,250

A013H000

h

Ajudant electricista

0,250

Preu

Parcial

/R x 22,21000
/R x 19,05000

=

5,55250

=

4,76250

Subtotal:

Import

10,31500

Rend.: 1,000

Subministrament i col·locació de panell de polsadors
amb indicador lumínic per al control de les línies
d'enllumenat. Inclou tots els accessoris necessaris.
Totalment muntat i en perfecte funcionament.

A013H000

h

Ajudant electricista

3,000

A012H000

h

Oficial 1a electricista

3,000

u

Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral
(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, amb grau de protecció
IP-44, preu superior, per a encastar

1,000

x 15,06000

=

15,06000

BG151B22

u

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 150x150
mm, amb grau de protecció IP-54 i per a muntar
superficialment

1,000

x 10,18000

=

10,18000

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

25,24000

Parcial

5,00 %

35,70973
1,78549

u

/R x 19,05000
/R x 22,21000

Panell de polsadors amb indicador lumínic per al
control de les línies d'enllumenat. Inclou tots els
accessoris necessaria.

=

57,15000

=

66,63000
123,78000

x 225,35000

1,000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

=

P-111

EG731183

u

225,35000

Unitats

225,35000

366,58650
58,07

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra

Unitats

Preu

Parcial

A012H000

Import

h
h

Ajudant electricista
Oficial 1a electricista

0,133

/R x 19,05000

=

2,53365

0,170

/R x 22,21000

=

3,77570

Ma d'obra

Subtotal:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,150

A013H000

h

Ajudant electricista

0,183

/R x 22,21000
/R x 19,05000

=

3,33150

=

3,48615

Subtotal:

6,81765

Polsador, de superfície, 10 A 250 V, amb 1 contacte
NA, amb tecla , preu alt

1,000

Part proporcional d'accessoris per a polsadors

1,000

x 2,47000

=

6,30935

BG731183
6,81765

2,47000

u

Interruptor detector de moviment, de tipus universal,
per a càrregues resistives de fins a 1000 W de
potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300
s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de
5 a 120 lux, amb tapa, preu alt, per a encastar

x 48,90000

1,000

=

Subtotal:
x 0,42000
Subtotal:

=

0,42000
2,89000

6,30935

Materials

Materials

BGW64000 u

123,78000

349,13000
17,45650

5,00 %

Rend.: 1,000

Interruptor detector de moviment, de tipus universal,
per a càrregues resistives de fins a 1000 W de
potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300
s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de
5 a 120 lux, amb tapa, preu alt, encastat

€
A013H000

u

Import

225,35000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

37,49521
10,30

€

Materials

25,24000
0,15473

Rend.: 1,000

Polsador, de superfície, 10 A 250 V, amb 1 contacte
NA, amb tecla , preu alt

Preu

Subtotal:

1,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

366,59

Subtotal:
10,31500

BG68TD01
BG633154

10,30041

Ma d'obra

Materials

u

u

Unitats

A012H000

BG64TD10

68

1,50 %

Ma d'obra

EG64TD10

Pàg.:

DESPESES AUXILIARS

37,50

Unitats

P-109

Data: 14/05/19

PARTIDES D'OBRA

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-108

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

2,89000

48,90000

48,90000

48,90000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,09464

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

55,30399
2,76520

COST EXECUCIÓ MATERIAL

58,06919

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/05/19

Pàg.:

69

PARTIDES D'OBRA

P-112

EG82TD01

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

u

Rend.: 1,000

Polsador d'avís sistema pacient-infermera, tipus
tirador de bany per a trucada d'alarma a centraleta de
control marca ALCAD o similar. REF. 9410034
MODEL. LCC-120

123,39

€

A012H000

h

Oficial 1a electricista

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,150

A013M000

h

Ajudant muntador

0,150

Preu

Parcial

/R x 22,21000
/R x 19,07000

=

3,33150

=

2,86050

Subtotal:

Import

Polsador d'avís sistema pacient-infermera, tipus
tirador de bany per a trucada d'alarma a centraleta de
control marca ALCAD o similar. REF. 9410034
MODEL. LCC-120

x 111,23000

1,000

=

BGA21113

u

Avisador acústic, de tipus universal, so brunzent, de
230 V de tensió d'alimentació, amb tapa, preu alt, per
a encastar

6,19200

111,23000

111,23000

111,23000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,09288

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

117,51488
5,87574
123,39062

Rend.: 1,000

Centraleta autonoma que permet controlar fins a 5
lavabos. Permet senyalitzar de forma lluminosa i
independent les trucades des dels dispositius
connectats als pulsadors. Tanmateix permet
senyaltizar de forma acústica i en pantalla.
REF.9400018 MODELO. RAB-010

266,32

P-115

EH32TD22

Preu

Parcial

h

Ajudant muntador

0,150

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,150

/R x 19,07000
/R x 22,21000

=

2,86050

=

3,33150

Subtotal:

u

x 247,35000

1,000

=

€

0,07855

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

17,17505
0,85875

Rend.: 1,000

h

Ajudant electricista

0,100

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,100

Preu

Parcial

/R x 19,05000
/R x 22,21000

=

1,90500

=

2,22100

€

Import

4,12600

Part proporcional d'accessoris de llums decoratius
tipus aplic, muntats superficialment

1,000

x 1,00000

=

1,00000

BH32TD22

Punt de llum a paret temperatura de color i acabat
portalàmpares segons DF.

1,000

x 14,85000

=

14,85000

u

Subtotal:

P-116
247,35000

EH32TD39

u

247,35000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,09288

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

253,63488
12,68174
266,31662

Rend.: 1,000

Avisador acústic, de tipus universal, so brunzent, de
230 V de tensió d'alimentació, amb tapa, preu alt,
encastat

4,12600

15,85000

18,03

Preu

Parcial

€

0,100

/R x 19,05000

=

1,90500

15,85000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,06189

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

20,03789
1,00189
21,03978

Rend.: 1,000

Subministrament i muntatge de lluminària de
superficie tipus LED de 12 W, 960 lm, temperatura de
color 3000 K, acabat cromat.
Model Sheid, marca Exo Lighting, ref.
513B-L012B-32.
Totalment muntat i connexionat, en perfecte estat de
funcionament.
Inclosos tots els treballs i materials auxiliars per
l'acabament de la partida.

Unitats

138,04

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra

Import

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,250

A013H000

h

Ajudant electricista

0,250

/R x 22,21000
/R x 19,05000
Subtotal:

Ajudant electricista

21,04

BHW32000 u

6,19200

Ma d'obra
h

18,03380

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Unitats
A013H000

11,86000

1,50 %

A013H000

247,35000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

11,86000

11,86000

Unitats

Import

6,19200

Subtotal:

EGA21113

=

DESPESES AUXILIARS

Subministrament i muntatge de punt de llum exterior a
paret temperatura de color i acabat portalàmpares
segons DF. Totalment muntat i connexionat, en
perfecte estat de funcionament. Inclosos tots els
treballs i materials auxiliars per l'acabament de la
partida.

Materials

P-114

x 11,86000

1,000

Subtotal:

A013M000

Centraleta autonoma que permet controlar fins a 5
lavabos. Permet senyalitzar de forma lluminosa i
independent les trucades des dels dispositius
connectats als pulsadors. Tanmateix permet
senyaltizar de forma acústica i en pantalla. marca
ALCAD o similar. REF.9400018 MODELO. RAB-010

5,23650

Ma d'obra

Ma d'obra

u

5,23650

Materials
Unitats

BG82TD01

3,33150

COST EXECUCIÓ MATERIAL

COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

=

Subtotal:

6,19200

Subtotal:

EG82TD02

70

Materials

Materials
u

/R x 22,21000

0,150

Subtotal:

Ma d'obra

P-113

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

Unitats

BG821111

Data: 14/05/19

Materials

=

5,55250

=

4,76250
10,31500

10,31500

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/05/19

Pàg.:

71

PARTIDES D'OBRA

BH32TD39

u

Subministrament i muntatge de lluminària de
superficie tipus LED de 12 W, 960 lm, temperatura de
color 3000 K, acabat cromat.
Model Sheid, marca Exo Lighting, ref.
513B-L012B-32.
Inclosos tots els materials auxiliars per l'acabament
de la partida.
Part proporcional d'accessoris de llums decoratius
tipus aplic, muntats superficialment

x 120,00000

1,000

=

120,00000

1,000

=

1,00000
121,00000

P-119

1,50 %

0,15473

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

131,46973
6,57349

58,66

121,00000

137,88075

Rend.: 1,000

Lluminària tipus pantalla LED per empotrar model
PLAT G3 600x600 3400 WW OPAL IP WH, 28 W de
la marca LAMP. Fabricada en acer pintatn en blanc
mate i difusor opal de policarbonat. Model amb LED
MID-POWER, temperatura de color blanc càlid i equip
electrònic incorporat.

145,23

Unitats

Preu

Parcial

€

A013H000

h

Ajudant electricista

0,250

/R x 19,05000

=

4,76250

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,250

/R x 22,21000

=

5,55250

BH32TD52

h

Ajudant electricista

0,250

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,250

Preu

Parcial

u

10,31500

Import

/R x 19,05000
/R x 22,21000

=

4,76250

=

5,55250

Subtotal:

10,31500

BHW32000 u
10,31500

Lluminària tipus pantalla LED per empotrar model
1,000
PLAT G3 600x600 3400 WW OPAL IP WH, de la
marca LAMP. Fabricada en acer pintatn en blanc
mate i difusor opal de policarbonat. Model amb LED
MID-POWER, temperatura de color blanc càlid i equip
electrònic incorporat.

x 127,00000

=

127,00000

Part proporcional d'accessoris de llums decoratius
tipus aplic, muntats superficialment

x 1,00000

=

1,00000

1,000

Subtotal:

Materials

BHW32000 u

Downlight empotrable model MOODY G2 1700 WW
WFL TRIAC BK, de la marca LAMP. Cos fabricat en
injecció de alumini amb tractament de cataforesis.
Model per COB amb temperatura de color blanc càlid
i equip electrònic incorporat. Reflector Wide Flood.
Amb grau de protecció IP20. Classe de aillament II.

1,000

Part proporcional d'accessoris de llums decoratius
tipus aplic, muntats superficialment

1,000

x 44,55000

=

44,55000

x 1,00000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

=

Downlight de superfície

45,55000

45,55000

EH32TD53

58,65825
137,88
Preu

Parcial

€
Import

u

Lluminària lineal tipus aplic per al mirall del lavabo

10,31500

A013H000

h

Ajudant electricista

0,250

/R x 19,05000

=

4,76250

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,250

/R x 22,21000

=

5,55250

Subtotal:

10,31500

Materials
BHW32000 u

Part proporcional d'accessoris de llums decoratius
tipus aplic, muntats superficialment

1,000

x 1,00000

=

1,00000

BH32TD51

Downlight de superfície

1,000

x 120,00000

=

120,00000

145,23075
59,29
Preu

Parcial

A013H000

h

Ajudant electricista

0,250

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,250

/R x 19,05000
/R x 22,21000

=

4,76250

=

5,55250

€
Import

Subtotal:

10,31500

10,31500

Materials
BH32TD53

u

BHW32000 u

Lluminària lavabo

x 45,00000
x 1,00000

1,000

Part proporcional d'accessoris de llums decoratius
tipus aplic, muntats superficialment

1,000

=

45,00000

=

1,00000

Subtotal:

10,31500

128,00000
138,31500
6,91575

5,00 %

Rend.: 1,000
Unitats

Ma d'obra

u

Import

Ma d'obra

55,86500
2,79325

5,00 %

Rend.: 1,000
Unitats

P-120

1,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

128,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Subtotal:

EH32TD51

€

Materials

A013H000

u

121,00000
131,31500
6,56575

5,00 %

Subtotal:

Unitats

P-118

72

Ma d'obra

138,04321

Rend.: 1,000

u

121,00000

DESPESES AUXILIARS

Downlight empotrable model MOODY G2 1700 WW
WFL TRIAC BK, de la marca LAMP. Cos fabricat en
injecció de alumini amb tractament de cataforesis.
Model per COB amb temperatura de color blanc càlid
i equip electrònic incorporat. Reflector Wide Flood.
Amb grau de protecció IP20. Classe de aillament II.

EH32TD52

Ma d'obra

BH32TD50

Pàg.:

COST EXECUCIÓ MATERIAL
x 1,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Subtotal:

EH32TD50

Data: 14/05/19

PARTIDES D'OBRA

BHW32000 u

P-117

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

46,00000

46,00000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,15473

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

56,46973
2,82349

COST EXECUCIÓ MATERIAL

59,29321

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/05/19

Pàg.:

73

PARTIDES D'OBRA

P-121

EH32TD69

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

u

Rend.: 1,000

Subministrament i muntatge de Tira flexible model
FINE LED STRIP IP65 24V 5M 9 W/m de la marca
LAMP. Model per a LED MID-*POWER, temperatura
de color blanc càlid. Amb un grau de protecció IP65.
Classe d'aïllament III. Se subministra en bobina de 5
metres i adhesiu 3M a la zona posterior. Aquestes
tires permeten el tall modular.

193,60

€

Subtotal:
BH61TD23

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,300

A013H000

h

Ajudant electricista

0,300

Preu

Parcial

u

Subministrament i col·locació de lluminària
d'emergència tipus LED empotrada, circular model
Izar marca Daisalux o similar.

/R x 22,21000
/R x 19,05000

=

6,66300

=

5,71500

Subtotal:
u

BHW32000 u

12,37800

Tira flexible model FINE LED STRIP IP65 24V 5M 9
W/m de la marca LAMP

1,000

x 170,00000

=

170,00000

Part proporcional d'accessoris de llums decoratius
tipus aplic, muntats superficialment

2,000

x 1,00000

=

2,00000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

172,00000

5,00 %

EJ2Z4137

u

h

Oficial 1a electricista

0,150

A013H000

h

Ajudant electricista

0,150

172,00000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

94,95184
4,74759
99,69943

Rend.: 1,000

A012J000

h

Oficial 1a lampista

0,300

A013J000

h

Ajudant lampista

0,075

42,82
Preu

Parcial

€
Import

/R x 22,21000
/R x 19,05000

=

6,66300

=

1,42875

Subtotal:

8,09175

Preu

Parcial

/R x 22,21000
/R x 19,05000

=

3,33150

=

2,85750

BJ2Z4137

u

€

Aixeta de pas mural, per a encastar, de llautó cromat,
preu mitjà, amb sortida de 1/2´´ i entrada de 1/2´´

Import

x 32,57000

1,000

=

x 57,90000

1,000

=

Subtotal:

6,18900

P-125

EJ2Z4139

u

57,90000

1,50 %

0,09284

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

64,18184
3,20909

Unitats

1,50 %

0,12138

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

40,78313
2,03916

99,70

Preu

Parcial

Ma d'obra
h

Oficial 1a electricista

0,150

A013H000

h

Ajudant electricista

0,150

/R x 22,21000
/R x 19,05000

=

3,33150

=

2,85750

50,29
Preu

A012J000

h

Oficial 1a lampista

0,300

A013J000

h

Ajudant lampista

0,075

€

Import

/R x 22,21000
/R x 19,05000

Parcial

€
Import

=

6,66300

=

1,42875

Subtotal:

8,09175

8,09175

Materials
BJ2Z4139

u

Aixeta de pas mural, per a encastar, de llautó cromat,
preu mitjà, amb sortida de 3/4´´ i entrada de 3/4´´

x 39,68000

1,000

=

Subtotal:

39,68000
39,68000

39,68000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,12138

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

47,89313
2,39466

COST EXECUCIÓ MATERIAL
A012H000

42,82228

Rend.: 1,000

Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu
mitjà, amb sortida de diàmetre 3/4´´ i entrada de 3/4´´

67,39093

Rend.: 1,000

Subministrament i col·locació de lluminària
d'emergència tipus LED empotrada, circular model
Izar marca Daisalux o similar.

32,57000

Ma d'obra

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL

32,57000

DESPESES AUXILIARS

Unitats

57,90000

57,90000

32,57000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

6,18900

8,09175

Materials

Materials

u

0,09284

Subtotal:

A012H000

EH61TD23

88,67000

1,50 %

Unitats

67,39

Subtotal:

P-123

88,67000

DESPESES AUXILIARS

Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu
mitjà, amb sortida de diàmetre 1/2´´ i entrada de 1/2´´

Ma d'obra

Lluminària d'emergència tipus LED de superfície o
empotrada, compacta, de 3W i 350 lm, de
funcionament no permanent.

88,67000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-124

193,59690

Rend.: 1,000

Subministrament i col·locació de lluminària
d'emergència tipus LED de superfície o empotrada,
compacta, de 3W i 350 lm, de funcionament no
permanent.

Unitats

u

=

Subtotal:

12,37800

184,37800
9,21890

COST EXECUCIÓ MATERIAL

BH61TD20

6,18900

Ma d'obra
Subtotal:

u

6,18900

x 88,67000

1,000

Import

Materials

EH61TD20

74

Materials

Unitats

P-122

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

BH32TD60

Data: 14/05/19

50,28778

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/05/19

Pàg.:

75

PARTIDES D'OBRA

P-126

EJ2ZA131

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

u

Rend.: 1,000

Aixeta de regulació, muntada superficialment, de
llautó cromat, preu mitjà, amb sortida per a maniguets
roscada de diàmetre 1/2´´ i entrada roscada de 1/2´´

13,43

Preu

Parcial

€

Subtotal:

Import

Ma d'obra
A013J000

h

Ajudant lampista

0,075

/R x 19,05000

=

1,42875

A012J000

h

Oficial 1a lampista

0,300

/R x 22,21000

=

6,66300

Subtotal:
u

Aixeta de regulació mural, per a muntar
superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, amb
sortida roscada per a maniguets de 1/2´´ i entrada
roscada de 1/2´´

8,09175

x 4,58000

1,000

=

8,09175

P-129

EJ2ZTDI2

u

4,58000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

4,58000

0,12138

5,00 %

12,79313
0,63966

11,61

Unitats
A013J000

h

Ajudant lampista

0,075

A012J000

h

Oficial 1a lampista

0,300

Preu

Parcial

/R x 19,05000
/R x 22,21000

=

1,42875

=

6,66300

Subtotal:

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

207,19560
10,35978
217,55538

Rend.: 1,000

Partida corresponent a la connexió de la xarxa de
sanejement a la instal·lació existent. Incloent tot el
material necessari, totalment connectat i en perfecte
funcionament.

h

Oficial 1a lampista

4,000

A013J000

h

Ajudant lampista

4,000

247,74

Preu

Parcial

BD7FP160

m

Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
amb pressió, de DN 110 mm i de PN 6 bar segons
norma UNE-EN 1456-1, per a unió elàstica amb
anella elastomèrica

B0310500

t

€

Import

x 2,84000

1,000

=

165,04000
=

21,72000

x 15,03000
x 4,88000

=

37,57500

=

8,78400

x 0,07000

=

0,35000

2,500

Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm

1,800

BDY3B700

Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 5,000

u

EJ3227DG

u

2,84000

11,05313
0,55266

u

217,56

€

1,50 %

2,47560

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

235,94460
11,79723
247,74183

Rend.: 1,000

Desguàs sifònic per a plat de dutxa, amb reixeta
incorporada, de PVC de diàmetre 40 mm, connectat a
un ramal de PVC

26,39

Unitats
A013J000

h

Ajudant lampista

0,200

A012J000

h

Oficial 1a lampista

0,800

Preu

Parcial

Preu

Parcial

Import

u

Desguàs sifònic per a plat de dutxa, amb reixeta
incorporada, de PVC de diàmetre 40 mm, per a
connectar al ramal de PVC

/R x 19,05000
/R x 22,21000

=

3,81000

=

17,76800
21,57800

x 3,23000

1,000

Ma d'obra

=

Subtotal:
A013J000

h

Ajudant lampista

4,000

A012J000

h

Oficial 1a lampista

4,000

/R x 19,05000
/R x 22,21000

=

76,20000

=

88,84000

Subtotal:

165,04000

Materials
BJ2Z4139

u

Aixeta de pas mural, per a encastar, de llautó cromat,
preu mitjà, amb sortida de 3/4´´ i entrada de 3/4´´

1,000

x 39,68000

=

39,68000

165,04000

€

Import

21,57800

Materials
BJ3227DG

Unitats

9,13400

Ma d'obra

11,60578

Rend.: 1,000

Partida corresponent a la connexió de la xarxa de
fontaneria a la instal·lació existent. Incloent tot el
material necessari, totalment connectat i en perfecte
funcionament.

165,04000

9,13400

Subtotal:
EJ2ZTDI1

Import

DESPESES AUXILIARS

0,12138

COST EXECUCIÓ MATERIAL

76,20000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

2,84000

5,00 %

88,84000

=

x 3,62000

Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm

2,84000

1,50 %

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

=

6,000

BDW3B700 u

8,09175

P-130

DESPESES AUXILIARS

/R x 22,21000
/R x 19,05000

Subtotal:

8,09175

Subtotal:

P-128

€

Materials

Materials
Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima
interior sintètica, preu mitjà, amb dues unions
roscades de 1/2´´

2,47560

Subtotal:

Ma d'obra

u

1,50 %

A012J000

13,43278

Rend.: 1,000

Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima
interior sintètica, preu mitjà, amb dues unions
roscades de 1/2´´

4,58000

1,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

39,68000

DESPESES AUXILIARS

Unitats

DESPESES AUXILIARS

BJ2ZN43K

76

Ma d'obra
Subtotal:

EJ2ZN43K

39,68000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Materials

P-127

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

Unitats

BJ2ZA131

Data: 14/05/19

3,23000

3,23000

3,23000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,32367

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

25,13167
1,25658

COST EXECUCIÓ MATERIAL

26,38825

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/05/19

Pàg.:

77

PARTIDES D'OBRA

P-131

EJ3317P7

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/05/19

u

Rend.: 1,000

Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta
incorporats, de PVC, de diàmetre 40 mm, connectat a
un ramal o a un sifó de PVC

11,36

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013J000

h

Ajudant lampista

0,050

/R x 19,05000

=

0,95250

A012J000

h

Oficial 1a lampista

0,200

/R x 22,21000

=

4,44200

Subtotal:

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,08092

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

17,52542
0,87627

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-134

5,39450

EJ3847F7

u

5,39450

18,12

Unitats
u

Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta
incorporats, de PVC de diàmetre 40 mm, per a
connectar al sifó o al ramal de PVC

x 5,34000

1,000

=

Subtotal:

EJ33TD02

u

5,34000

A012J000

h

Oficial 1a lampista

0,400

A013J000

h

Ajudant lampista

0,075

1,50 %

0,08092

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

10,81542
0,54077

6,94

Unitats

Preu

Parcial

h

Ajudant lampista

0,050

h

Oficial 1a lampista

0,200

/R x 19,05000
/R x 22,21000

=

0,95250

=

4,44200

Subtotal:

BJ3847F7

u

Desguàs recte per a aigüera, amb sobreeixidor, tap i
cadeneta incorporats, de PVC de diàmetre 50 mm,
per a connectar al sifó o al ramal de PVC

Sifó registrable per a lavabo, de PVC de diàmetre 32
mm, per a connectar al ramal de PVC

Import

=

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

5,39450

1,13000
1,13000

P-135

EJ38B7DG

1,13000

x 6,79000

1,000

u

6,60542
0,33027

5,00 %

Unitats

18,40

Preu

Parcial

u

h

Ajudant lampista

0,050

A012J000

h

Oficial 1a lampista

0,200

/R x 19,05000
/R x 22,21000

=

0,95250

=

4,44200

Subtotal:

5,39450

6,79000

u

Sifó senzill de vas per a lavabo, d'acer inoxidable, de 1,000
D 32 mm, amb vàlvula, tap i cadeneta incorporats, per
a connectar al ramal de PVC

x 12,05000

=

5,00 %

17,25744
0,86287
18,12031

Rend.: 1,000

12,06
Preu

Parcial

h

Oficial 1a lampista

0,200

A013J000

h

Ajudant lampista

0,050

/R x 22,21000
/R x 19,05000

=

4,44200

=

0,95250

Subtotal:
BJ38B7DG

u

Sifó de botella per a aigüera d'una pica, de PVC de
diàmetre 40 mm, per a connectar al ramal de PVC

Import

5,39450

x 6,01000

1,000

=

Subtotal:

€

Import

P-136

EJ42U010

u

5,39450

6,01000

A0127000

h

1,50 %

0,08092

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

11,48542
0,57427
12,05969

Rend.: 1,000

Dosificador de sabó vertical, de dimensions
118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable
amb acabat satinat en superfícies exposades,
antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de
seguretat , col·locat amb fixacions mecàniques

Oficial 1a col·locador

6,01000

DESPESES AUXILIARS

Unitats

12,05000

5,39450

6,01000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

12,05000

12,05000

€

Materials

69,73

Preu

Parcial

Ma d'obra
Subtotal:

6,79000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

A012J000

Materials
BJ33U010

6,79000

0,15469

Sifó de botella per a aigüera d'una pica, de PVC, de
diàmetre 40 mm, connectat a un ramal de PVC

Ma d'obra
A013J000

=

1,50 %

6,93569

Rend.: 1,000

Sifó de botella per a lavabo d'acer inoxidable, de D 32
mm, amb vàlvula, tap i cadeneta incorporats,
connectat al ramal de PVC

10,31275

DESPESES AUXILIARS

0,08092

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EJ33U010

Import

Ma d'obra

1,50 %

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,42875

COST EXECUCIÓ MATERIAL

5,39450

x 1,13000

1,000

=

10,31275

Unitats
u

8,88400

Subtotal:

€

Materials
BJ33A7NG

=

Subtotal:

Ma d'obra
A012J000

Parcial

Materials

11,35619

Rend.: 1,000

A013J000

/R x 22,21000
/R x 19,05000

5,34000

DESPESES AUXILIARS

Sifó registrable de PVC de diàmetre 32 mm,
connectat a un ramal de PVC

Preu

€

Ma d'obra

5,34000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-133

18,40169

Rend.: 1,000

Desguàs recte per a aigüera, amb sobreeixidor, tap i
cadeneta incorporats, de PVC, de diàmetre 50 mm,
connectat a un ramal o a un sifó de PVC

Materials

P-132

78

PARTIDES D'OBRA

Unitats

BJ3317P7

Pàg.:

0,250

/R x 21,49000

=

5,37250

€

Import

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/05/19

Pàg.:

79

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

5,37250

5,37250

P-139

EJ4ZU120

u

Materials
u

Dosificador de sabó vertical, de dimensions
118x206x68 mm, capacitat d'1,1 Kg, d'acer inoxidable
amb acabat satinat de superfícies exposades,
antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de
seguretat.

x 60,96000

1,000

=

u

h

60,96000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,08059

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

66,41309
3,32065

149,23

Preu
/R x 21,49000

0,350

Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de
dimensions 290 x 310 x 190 mm

Parcial
=

BJ4ZU120

u

u

=

Import

5,37250
5,37250

x 19,60000

1,000

=

Subtotal:

P-140

EJM12407

u

7,52150

x 134,49000

1,000

=

7,52150

134,49000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,11282

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

142,12432
7,10622

1,50 %

0,08059

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

25,05309
1,25265
26,30574

Rend.: 1,000

Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb
unions roscades de diàmetre nominal 1´´1/4,
connectat a una bateria o a un ramal

126,74

Preu

Parcial

Unitats

19,08

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012J000

h

Oficial 1a lampista

0,200

A013J000

h

Ajudant lampista

0,050

/R x 22,21000
/R x 19,05000

=

4,44200

=

0,95250
5,39450

5,39450

Materials
BJM12407

u

Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb
unions roscades de diàmetre nominal 1´´1/4, per a
connectar a la bateria o al ramal

x 115,23000

1,000

=

Subtotal:

149,23054

Rend.: 1,000

Porta-rotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb
tapa, de dimensions 68 x 131 x 150 mm, col·locat
amb fixacions mecàniques

19,60000

DESPESES AUXILIARS

Subtotal:
134,49000

5,37250

19,60000

19,60000

Unitats

134,49000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EJ4ZU015

Barra per a tovallola, d'acer inoxidable, de secció
cuadrada de 18 mm, de 40 mm de fondària i 600 mm
de llargària

€

Import

7,52150

Subtotal:

P-138

/R x 21,49000

0,250

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Subtotal:
u

Parcial

€

Materials

Materials
BJ43U005

Oficial 1a col·locador

69,73374

Rend.: 1,000

Dispensador de paper de mans en bobina de plàstic
tècnic de color blanc de la casa Eurosanic ref.
AG-40000 o equivalent, col·locat amb fixacions
mecàniques. Inclou cargols d'acer inoxidable i tacs
necessaris per el muntatge en paret.

Oficial 1a col·locador

Preu

Subtotal:
60,96000

Ma d'obra
h

26,31

Unitats
A0127000

Unitats
A0127000

Rend.: 1,000

Barra per a tovallola, d'acer inoxidable 304 pintat en
eprox color blan,c 600 mm de llargària, col·locat amb
fixacions mecàniques

60,96000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EJ43U005

80

Ma d'obra

Subtotal:

P-137

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:
BJ42U010

Data: 14/05/19

€

Import

115,23000

115,23000

115,23000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,08092

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

120,70542
6,03527

COST EXECUCIÓ MATERIAL

126,74069

Ma d'obra
A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,250

/R x 21,49000

=

Subtotal:

P-141

5,37250
5,37250

u

Porta-rotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb
tapa, de dimensions 68x131x150 mm

x 12,72000

1,000

Subtotal:

=

Unitats

12,72000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,08059

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

18,17309
0,90865

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Rend.: 1,000

Detector de fums òptic per a instal·lació contra
incendis convencional, segons norma UNE-EN 54-7,
amb base de superfície, muntat superficialment

34,03

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra

12,72000
12,72000

u

5,37250

Materials
BJ4ZU015

EM111120

19,08174

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,240

A013M000

h

Ajudant muntador

0,240

/R x 22,21000
/R x 19,07000

=

5,33040

=

4,57680

Subtotal:

9,90720

Materials
BM111120

u

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

1,000

BMY11000

u

Part proporcional d'elements especials per a detectors 1,000

x 22,03000

=

22,03000

x 0,32000

=

0,32000

9,90720

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/05/19

Pàg.:

81

PARTIDES D'OBRA

22,35000

u

22,35000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,14861

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EM11U001

Rend.: 1,000

Sistema de detecció de fums per a conductes
constituït per un detector de fums òptic de tipus
convencional segons norma UNE-EN 54-7, col·locat a
l'interior d'una caixa metàl·lica proveïda de pilot
d'alarma, ràcords amb premsaestopa per a l'entrada
de cables, i tubs de presa de mostres per a inserir en
el conducte, col·locat

Subtotal:

h

Oficial 1a muntador

0,300

h

Ajudant muntador

0,300

Preu

32,40581
1,62029

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

262,69888
13,13494

34,02610

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Parcial

/R x 22,21000
/R x 19,07000

=

6,66300

=

5,72100

Subtotal:

€

P-144

EM141202

Import

12,38400

x 115,70000

Sistema de detecció de fums per a conductes
1,000
constituït per un detector de fums òptic de tipus
convencional segons norma UNE-EN 54-7, col·locat a
l'interior d'una caixa metàl·lica proveïda de pilot
d'alarma, ràcords amb premsaestopa per a l'entrada
de cables, i tubs de presa de mostres per a inserir en
el conducte

=

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

115,70000

12,38400

0,18576

5,00 %

128,26976
6,41349

Unitats

A012M000

h

Oficial 1a muntador

Preu

Parcial

1,400

h

Ajudant muntador

0,240

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,240

/R x 19,07000
/R x 22,21000

=

4,57680

=

5,33040

€

Import

9,90720

BMY14000

u

Part proporcional d'elements especials per a
polsadors d'alarma

1,000

x 0,26000

=

0,26000

BM141202

u

Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis
convencional, accionament manual per canvi posició
d'element fràgil (rearmable), segons norma UNE-EN
54-11, per a muntar superficialment

1,000

x 108,32000

=

108,32000

P-145

EM31261J

u

134,68325
275,83

Preu

Parcial

€

/R x 19,07000
/R x 22,21000

=

26,69800

=

31,09400

Subtotal:

57,79200

u

Part proporcional d'elements especials per a centrals
de detecció

1,000

x 0,59000

=

0,59000

BM121400

u

Central de detecció d'incendis convencional per a 4
zones, amb doble alimentació, amb funcions
d'autoanàlisi automàtic amb indicador d'alimentació,
de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova
d'alarma

1,000

x 203,45000

=

203,45000

9,90720

108,58000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,14861

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

118,63581
5,93179
124,56760

Rend.: 1,000

Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6
kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a
paret

Unitats

46,01

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra

Import

A013M000

h

Ajudant muntador

0,200

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,200

BMY31000

u

Part proporcional d'elements especials per a extintors

1,000

BM312611

u

Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb
pressió incorporada, pintat

1,000

/R x 19,07000
/R x 22,21000

=

3,81400

=

4,44200

x 0,28000
x 35,16000

=

0,28000

=

35,16000

Subtotal:
57,79200

Materials
BMY12000

108,58000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Ma d'obra
1,400

A013M000

115,70000

1,50 %

Rend.: 1,000

Central de detecció d'incendis convencional per a 4
zones, amb doble alimentació, amb funcions
d'autoanàlisi automàtic amb indicador d'alimentació,
de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova
d'alarma, i muntada a la paret

Ajudant muntador

124,57

Materials

115,70000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

h

Rend.: 1,000

Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis
convencional, accionament manual per canvi posició
d'element fràgil (rearmable), segons norma UNE-EN
54-11, muntat superficialment

Subtotal:

Subtotal:

A013M000

u

275,83382

Subtotal:

Materials

u

204,04000
0,86688

Unitats

A013M000

u

204,04000

Ma d'obra

A012M000

EM121406

82

1,50 %

Ma d'obra

P-143

Pàg.:

DESPESES AUXILIARS

134,68

Unitats

BM11U001

Data: 14/05/19

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

P-142

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

35,44000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,12384

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

43,81984
2,19099

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-146

EM31351K

u

35,44000

Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg,
amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat
superficialment

46,01083

Rend.: 1,000

Unitats

117,58

Preu

Parcial

€

Import

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/05/19

Pàg.:

83

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

A013M000

h

Ajudant muntador

0,400

/R x 19,07000

=

7,62800

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,400

=

8,88400

BM313511

u

Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb
pressió incorporada, pintat

1,000

/R x 22,21000
x 65,61000

=

65,61000

BMY31000

u

Part proporcional d'elements especials per a extintors

1,000

=

0,28000

BM3A1000

u

Armari per a extintor per a muntar superficialment

1,000

x 0,28000
x 29,33000

=

29,33000
95,22000

u

P-149

1,50 %

0,24768

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

111,97968
5,59898

1,50 %

0,10217

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

11,16337
0,55817

u

10,71

€

Preu

Parcial

Unitats
A013M000

h

Ajudant muntador

0,200

Preu

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,200

/R x 19,07000
/R x 22,21000

Parcial
=

3,81400

=

4,44200

Subtotal:

h

Ajudant muntador

0,165

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,165

/R x 19,07000
/R x 22,21000

=

3,14655

=

3,66465

Subtotal:

u

Import

6,81120

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´, de
25 bar de PN i preu alt

6,81120

Materials
u

x 3,29000

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
1,000
amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1/2´´, de
25 bar de PN i preu alt

=

x 7,53000

1,000

=

3,29000
1,50 %

0,10217

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

10,20337
0,51017

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EN315727

u

u

11,72

€

Preu

Parcial

1,50 %

0,12384

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

15,90984
0,79549
16,70533

Rend.: 1,000

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4,
de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

Unitats
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,250

23,28

Preu

A013M000

h

Ajudant muntador

0,250

/R x 22,21000
/R x 19,07000

Parcial
=

5,55250

=

4,76750

Subtotal:

10,32000

u

Import

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4,
de 25 bar de PN i preu alt

x 11,70000

1,000

=

Subtotal:
h

Oficial 1a muntador

0,165

A013M000

h

Ajudant muntador

0,165

/R x 22,21000
/R x 19,07000

=

3,66465

=

3,14655

Subtotal:

6,81120

6,81120

Materials
BN315720

u

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de dues peces
1,000
amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4´´, de
25 bar de PN i preu alt

x 4,25000

=

4,25000

Import

10,32000

11,70000

11,70000

EN318727

u

4,25000

1,50 %

0,15480

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

22,17480
1,10874
23,28354

Rend.: 1,000

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/2,
de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

Unitats

28,71

Preu

Parcial

Ma d'obra
A013M000

h

Ajudant muntador

11,70000

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL

4,25000
P-151

Subtotal:

€

Materials

Ma d'obra
A012M000

7,53000

Ma d'obra

BN317720
Unitats

7,53000

DESPESES AUXILIARS

10,71354

Rend.: 1,000

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4´´, de
25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

EN317727

3,29000

DESPESES AUXILIARS

8,25600

7,53000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

3,29000
P-150

Subtotal:

Import

8,25600

Subtotal:
A013M000

€

Materials

Ma d'obra

P-148

16,71

Ma d'obra

BN316720
Unitats

11,72154

Rend.: 1,000

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´, de
25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

117,57866

Rend.: 1,000

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1/2´´, de
25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

EN316727

95,22000

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL

BN314720

84

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Subtotal:

EN314727

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

P-147

Data: 14/05/19

0,250

/R x 19,07000

=

4,76750

€

Import

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/05/19

Pàg.:

85

PARTIDES D'OBRA

A012M000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

h

Oficial 1a muntador

/R x 22,21000

0,250

=

5,55250
10,32000

10,32000

Materials
u

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/2,
de 25 bar de PN i preu alt

x 16,87000

1,000

=

16,87000

DESPESES AUXILIARS

16,87000

27,34480
1,36724

5,00 %

u

h

Oficial 1a muntador

0,300

A013M000

h

Ajudant muntador

0,300

42,72

Preu
/R x 22,21000
/R x 19,07000

Parcial
=

6,66300

=

5,72100

Subtotal:
u

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 2´´, de
25 bar de PN i preu alt

12,38400

x 28,12000

1,000

=

€

u

Ajudant muntador

0,250

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,250

u

Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 1´´1/4 de
diàmetre nominal, 40 bar de pressió nominal, acer
inoxidable 1.4409 (AISI 316), malla d'acer inoxidable
1.4409 (AISI 316) amb perforacions d'1 mm de
diàmetre

Parcial

/R x 19,07000
/R x 22,21000

=

4,76750

=

5,55250
10,32000

x 21,36000

1,000

=

Subtotal:
12,38400

28,12000

28,12000

1,50 %

0,18576

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

40,68976
2,03449

P-155

ENL21431

u

42,72425

Rend.: 1,000

Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/4 de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos
de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient
elàstic, muntada superficialment

25,16

Preu

Parcial

€

Import

h

Ajudant muntador

0,250

/R x 19,07000

=

4,76750

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,250

/R x 22,21000

=

5,55250

Subtotal:

10,32000

10,32000

1,000

x 13,49000

Subtotal:

=

13,49000

13,49000

13,49000

Import

10,32000

21,36000

21,36000

21,36000

1,50 %

0,15480

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

31,83480
1,59174
33,42654

Rend.: 1,000

Bomba centrífuga en línia per a instal·lacions de
climatització, de rotor sec, connexions hidràuliques
embridades de 25 mm diàmetre nominal en l'aspiració
i en la impulsió, per al següent punt de funcionament
de 3 m3/h i 7 mca, motor monofàsic de 230 V i 190
W de potència a 2900 rpm, cos d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304), amb fixació mitjançant rácords
roscats.
Marca Sedical Model SAP 25/125-0,25/K. Totalment
instal·lada i en perfecte funcionament.

532,72

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012M000

h

Oficial 1a muntador

2,500

A013M000

h

Ajudant muntador

2,500

/R x 22,21000
/R x 19,07000

=

55,52500

=

47,67500

Subtotal:

Materials

€

DESPESES AUXILIARS

Unitats

A013M000

Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/4 de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos
de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient
elàstic

Preu

Subtotal:

Import

DESPESES AUXILIARS

Unitats

u

33,43

Materials

Ma d'obra

BN811590

Rend.: 1,000

h

28,12000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EN811597

25,16304

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Subtotal:

P-153

23,96480
1,19824

Filtre colador d'acer inoxidable 1.4409 (AISI 316), de
diàmetre nominal 1´´1/4, de 40 bar de PN, roscat,
muntat superficialment

Materials
BN319720

5,00 %

A013M000

Ma d'obra
A012M000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Unitats

BNE17600
Unitats

0,15480

Ma d'obra

28,71204

Rend.: 1,000

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 2´´, de
25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

1,50 %

0,15480

COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

ENE17604

16,87000

1,50 %

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

EN319727

86

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-154

Subtotal:

P-152

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:
BN318720

Data: 14/05/19

103,20000

103,20000

Materials
BNL21430

u

Bomba centrífuga en línia per a instal·lacions de
1,000
climatització, de rotor sec, connexions hidràuliques
embridades de 25 mm diàmetre nominal en l'aspiració
i en la impulsió, per al següent punt de funcionament
de 3 m3/h i 7 mca, motor monofàsic de 230 V i 190
W de potència a 2900 rpm, cos d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304), amb fixació mitjançant rácords
roscats.
Marca Sedical Model SAP 25/125-0,25/K.

x 402,60000

Subtotal:

=

402,60000

402,60000

402,60000

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/05/19

Pàg.:

87

PARTIDES D'OBRA

ENL2M246

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

1,54800

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

507,34800
25,36740

u

532,71540

Rend.: 1,000

Bomba centrífuga en línia per a instal·lacions d'ACS,
de rotor sec, connexions hidràuliques embridades de
25 mm diàmetre nominal en l'aspiració i en la
impulsió, per al següent punt de funcionament de 1
m3/h i 7 mca, motor monofàsic de 230 V i 190 W de
potència a 2900 rpm, cos d'acer inoxidable 1.4301
(AISI 304), amb fixació mitjançant rácords roscats.
Marca Sedical Model SAP 25/8 T. Totalment
instal·lada i en perfecte funcionament.

471,91

Subtotal:

€

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

P-158

A013M000

h

Ajudant muntador

2,000

A012M000

h

Oficial 1a muntador

2,000

Preu

Parcial

EP14T112

u

Import

/R x 19,07000
/R x 22,21000

=

38,14000

=

44,42000

Subtotal:

82,56000

82,56000

Materials
u

Bomba centrífuga en línia per a instal·lacions d'ACS,
de rotor sec, connexions hidràuliques embridades de
25 mm diàmetre nominal en l'aspiració i en la
impulsió, per al següent punt de funcionament de 1
m3/h i 7 mca, motor monofàsic de 230 V i 190 W de
potència a 2900 rpm, cos d'acer inoxidable 1.4301
(AISI 304), amb fixació mitjançant rácords roscats.
Marca Sedical Model SAP 25/8 T.

x 365,64000

1,000

=

365,64000

u

365,64000

365,64000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

1,23840

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

449,43840
22,47192

A013M000

h

Ajudant muntador

0,500

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,500

Preu

Parcial

25,76

/R x 19,07000
/R x 22,21000

=

9,53500

=

11,10500

Subtotal:
BP14T112

U

€

20,64000

x 6,42000

Subministrament i col·locació de presa de senyal
1,000
RTV/FI separadora amb les següents característiques:
Atenuació (UHF): 1 dB
Atenuació (FI): 1,5 dB
Amb pas de corrent continua per a FI.
Marca Televés, model 5416.
Inclòs registre per a la col·locació de la presa
encastada i també embellidor de la mateixa marca i
sèrie que la resta de mecanismes previstos en el
projecte elèctric corresponent.
Inclosos tots els accessoris necessaris per al seu
muntatge i funcionament.

=

Subtotal:

Preu

Parcial

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Import

Ma d'obra

COST EXECUCIÓ MATERIAL
A013M000

h

Ajudant muntador

0,300

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,300

/R x 19,07000
/R x 22,21000

=

5,72100

=

6,66300

Subtotal:

12,38400

Materials
Subministrament i col·locació del PAU + distribuidor
amb connector F amb les següents característiques:
Número de sortides: 5

28,41

€

Import

1,000

x 12,15000

=

12,15000

P-159
12,38400

20,64000

Materials

471,91032

Rend.: 1,000

Subministrament i col·locació del PAU + distribuidor
amb connector F amb les següents característiques:
Número de sortides: 4
Pèrdues d'inserció (dB): 7,5 (MATV) / 9,5 (FI)
Rebuig entre sortides (dB): >20 (MATV) / >20 (FI)
Inclosos tots els connectors i accessoris necessaris
per al seu muntatge i per el seu correcte
funcionament.
Totalment muntat i en funcionament.
Marca Televés referència 5154 o similar equivalent.

Unitats

u

25,76070

Rend.: 1,000

Subministrament i col·locació de presa de senyal
RTV/FI separadora amb les següents característiques:
Atenuació (UHF): 1 dB
Atenuació (FI): 1,5 dB
Amb pas de corrent continua per a FI.
Marca Televés, model 5416.
Inclòs registre per a la col·locació de la presa
encastada i també embellidor de la mateixa marca i
sèrie que la resta de mecanismes previstos en el
projecte elèctric corresponent.
Inclosos tots els accessoris necessaris per al seu
muntatge i funcionament.
Totalment muntada i en funcionament.

12,15000
24,53400
1,22670

5,00 %

Unitats

COST EXECUCIÓ MATERIAL

BP13TD00

88

Ma d'obra

Subtotal:

EP13TD00

12,15000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Unitats

P-157

Pàg.:

Pèrdues d'inserció (dB): 10 (MATV) / 12 (FI)
Rebuig entre sortides (dB): >20 (MATV) / >20 (FI)
Inclosos tots els connectors i accessoris necessaris
per al seu muntatge i per el seu correcte
funcionament.
Marca Televés referència 5160 o similar equivalent.

Ma d'obra

BNL2M240

Data: 14/05/19

PARTIDES D'OBRA

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-156

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

EP15T112

m

Subministrament i col·locació de cable coaxial amb
les següents característiques:
Color blanc, diàmetre exterior 7 mm, impedància 75
ohms.
Atenuació 200 MHz: 0,080 dB/m
Atenuació 600 MHz: 0,142 dB/m
Atenuació 800 MHz: 0,154 dB/m
Atenuació 1000 MHz: 0,187 dB/m

Rend.: 1,000

6,42000

6,42000

5,00 %

6,42000
27,06000
1,35300
28,41300
1,58

€

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/05/19

Pàg.:

89

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Unitats

Preu

Parcial

EP434620

m

Import

Ma d'obra
A013M000

h

Ajudant muntador

0,015

/R x 19,07000

=

0,28605

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,015

/R x 22,21000

=

0,33315

Subtotal:
m

Subministrament i col·locació de cable coaxial amb
les següents característiques:
Color blanc, diàmetre exterior 7 mm, impedància 75
ohms.
Atenuació 200 MHz: 0,080 dB/m
Atenuació 600 MHz: 0,142 dB/m
Atenuació 800 MHz: 0,154 dB/m
Atenuació 1000 MHz: 0,187 dB/m
Atenuació 1500 MHz: 0,234 dB/m
Atenuació 1750 MHz: 0255 dB/m
Atenuació 2150 MHz: 0,287 dB/m
Marca Televés, model 2141.
Totalment muntat i en funcionament.

0,01032

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

0,87312
0,04366

x 0,89000

1,000

=

0,91678

Rend.: 1,000

Cable per a transmissió de dades amb conductor de
coure, de 4 parells, categoria 6 F/UTP, aïllament de
poliolefina i coberta de PVC, no propagador de la
flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o
canal

1,48

Unitats

0,61920

Preu

Parcial

€

Import

0,61920

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,015

A013M000

h

Ajudant muntador

0,015

/R x 22,21000
/R x 19,07000

=

0,33315

=

0,28605

Subtotal:

0,89000

0,61920

0,61920

Materials
BP434620

m

Cable per a transmissió de dades amb conductors de
coure, de 4 parells, categoria 6 F/UTP, aïllament de
poliolefina i coberta de PVC, no propagador de la
flama segons UNE-EN 60332-1-2

x 0,74000

1,050

=

Subtotal:

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,89000

0,89000
1,50920
0,07546

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
m

2,50 %

Ma d'obra

Materials

EP27TD02

90

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-161

P-160

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

Atenuació 1500 MHz: 0,234 dB/m
Atenuació 1750 MHz: 0255 dB/m
Atenuació 2150 MHz: 0,287 dB/m
Marca Televés, model 2141.
Inclosos tots els accessoris necessaris per al seu
muntatge i funcionament.
Totalment muntat i en funcionament.

BP15T112

Data: 14/05/19

0,92

0,77700

0,77700

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,00929

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

1,40549
0,07027

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-162

EP746211

u

1,58466

Rend.: 1,000

Cable bicolor 2x1,5 mm2.
Marca Auta, ref. CAB015012
Totalment muntat i connexionat, en perfecte estat de
funcionament.
Inclosos tots els treballs i materials auxiliars per
l'acabament de la partida.

0,77700

Rend.: 1,000

Armari metàl·lic mural per a sistemes de transmissió
de veu, dades i imatge, amb bastidor tipus rack 19´´,
de 6 unitats d'alçària, de 600x400 mm (amplària x
fondària), porta de vidre securitzat amb pany i clau,
fixat al parament

Unitats

€

1,47576
282,58

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra

Unitats

Preu

Parcial

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,500

A013M000

h

Ajudant muntador

0,500

/R x 22,21000
/R x 19,07000

=

11,10500

=

9,53500

Subtotal:

Import

20,64000

20,64000

Materials

Ma d'obra
A013M000

h

Ajudant muntador

0,010

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,010

/R x 19,07000
/R x 22,21000

=

0,19070

=

0,22210

Subtotal:

0,41280

BP746210

0,41280

u

Armari metàl·lic mural per a sistemes de transmissió
de veu, dades i imatge, amb bastidor tipus rack 19´´,
de 6 unitats d'alçària, de 600x400 mm (amplària x
fondària), porta de vidre securitzat amb pany i clau

x 248,17000

1,000

Materials

=

Subtotal:
BP27TD02

m

Cable bicolor 2x1,5 mm2.
Marca Auta, ref. CAB015012
Inclosos tots els materials auxiliars per l'acabament
de la partida.

1,000

x 0,45000

Subtotal:

=

0,45000

0,45000

0,45000

248,17000

248,17000

248,17000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,30960

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

269,11960
13,45598

COST EXECUCIÓ MATERIAL

282,57558

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/05/19

Pàg.:

91

PARTIDES D'OBRA

P-163

EP7E1C10

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/05/19

u

Rend.: 1,000

Commutador (switch) gestionable, de 16 ports
10/100/1000 Mbps RJ45 i 2 ports tipus SFP 1/10Gbps
compatible amb alimentació Ethernet (PoE) IEEE
802.3af i 802.3at, per armari tipus rack, amb
alimentació a 240V, col·locat i connectat

228,85

€

Ma d'obra
A013M000
A012M000

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
A012M000

h

Oficial 1a muntador

2,000

A013M000

h

Ajudant muntador

2,000

/R x 22,21000
/R x 19,07000

=

44,42000

=

38,14000

Subtotal:

82,56000

h
h

Ajudant muntador
Oficial 1a muntador

0,167

/R x 19,07000

=

3,18469

0,167

/R x 22,21000

=

3,70907

Subtotal:
BP7Z631K

u

82,56000

Safata fixa de xapa d'acer per a armari de
comunicacions rack 19´´, sistema de fixació frontal
sobre el bastidor, d'1 unitat d'alçària, per a una
càrrega màxima de 15 kg i una fondària de 250 mm

x 26,71000

1,000

=

Subtotal:
u

x 134,15000

Commutador (switch) gestionable, de 16 ports
1,000
10/100/1000 Mbps RJ45 i 2 ports tipus SFP 1/10Gbps
compatible amb alimentació Ethernet (PoE) IEEE
802.3af i 802.3at, per armari tipus rack, amb
alimentació a 240V

=

Subtotal:

134,15000

134,15000
1,50 %

1,23840

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

217,94840
10,89742

EP7EW200

u

228,84582

Rend.: 1,000

Punt d'acces inalambric a 2,4 GHz, compatible norma
IEEE 802.11 b/g/n, amb antena omnidireccional de 5
dBi de guany, amb protocols de seguretat WEP,WPA
i WPA2, amb alimentació i PoE segons norma IEE
802.3 af, per a ús exterior, instal.lat superficialment i
connectat

775,56

P-166

EP7ZE161

u

h

Oficial 1a muntador

4,000

A013M000

h

Ajudant muntador

4,000

Preu

Parcial

/R x 22,21000
/R x 19,07000

=

88,84000

=

76,28000

Subtotal:

165,12000

x 571,03000

1,000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

33,70717
1,68536
35,39252

Rend.: 1,000

48,13

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra

€

A013M000

h

Ajudant muntador

0,167

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,167

/R x 19,07000
/R x 22,21000

=

3,18469

=

3,70907
6,89376

BP7ZE161

Import

u

Regleta d'alimentació fixa, amb 6 bases schucko
2P+T de 16 A i 250 V, i un interruptor bipolar de 16 A,
per a armaris rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, muntatge
horitzontal

=

x 38,84000

1,000

=

6,89376

Subtotal:
165,12000

571,03000

38,84000

38,84000

EQ5AU010

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

571,03000

571,03000

1,50 %

2,47680

5,00 %

738,62680
36,93134

COST EXECUCIÓ MATERIAL

m

1,50 %

0,10341

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

45,83717
2,29186

Rend.: 1,000

35,39

Unitats

Preu

Parcial

Import

94,26

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,400

/R x 22,21000

=

Subtotal:

8,88400
8,88400

8,88400

Materials
BQ5AU010 m

Unitats

48,12902

Rend.: 1,000

Taulell de resines sintètiques termoenduribles
reforçada amb fibres de fusta HPL, de 16 mm de
gruix i 60 cm d'amplada, amb cantells bisellats, fixat a
estructura de base o moble amb cargols

775,55814
€

38,84000

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Subtotal:

Safata fixa de xapa d'acer per a armari de
comunicacions rack 19´´, sistema de fixació frontal
sobre el bastidor, d'1 unitat d'alçària, per a una
càrrega màxima de 15 kg i una fondària de 250 mm,
fixada mecànicament

0,10341

Regleta d'alimentació fixa, amb 6 bases schucko
2P+T de 16 A i 250 V, i un interruptor bipolar de 16 A,
per a armaris rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, muntatge
horitzontal, fixada mecànicament

Materials

u

1,50 %

Subtotal:

A012M000

EP7Z631K

26,71000

DESPESES AUXILIARS

Unitats

Ma d'obra

Punt d'acces inalambric a 2,4 GHz, compatible norma
IEEE 802.11 b/g/n, amb antena omnidireccional de 5
dBi de guany, amb protocols de seguretat WEP,WPA
i WPA2, amb alimentació i PoE segons norma IEE
802.3 af, per a ús exterior

26,71000

Materials
Unitats

BP7EW200 u

6,89376

26,71000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

134,15000

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-165

6,89376

Materials

Materials

P-164

92

PARTIDES D'OBRA

Unitats

BP7E1C10

Pàg.:

Taulell de resines sintètiques termoenduribles
reforçada amb fibres de fusta HPL, de 16 mm de
gruix i 60 cm d'amplada, amb cantells bisellats

1,020

x 79,17000

Subtotal:

=

80,75340

80,75340

80,75340

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/05/19

Pàg.:

93

PARTIDES D'OBRA

EQ5BU020

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,13326

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

m

Rend.: 1,000

Taulell lineal d'acer inoxidable, damunt de tauler de
DM hidròfug de 19mm de gruix amb sòcol de 20 cm
d'alçada soldat sense juntes. Collat a envà amb L
metàl·liques cada 1m mínim de tubs de secció
40x30mm de llargada horitzontal 400mm i vertical
300mm rigiditzades amb una diagonal.

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,500

A0140000

h

Manobre

0,500

0,29573

89,77066
4,48853

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

405,05073
20,25254

94,25919

COST EXECUCIÓ MATERIAL

286,25

Preu

Parcial

/R x 21,49000
/R x 17,94000

=

10,74500

=

8,97000

Subtotal:

€

EQ710677

BQ5BU010 m

u

19,71500

Taulell de planxa d'acer inoxidable AISI 316 d'1 mm
de gruix, polit esmerilat amb gra 150, de 60 cm
d'amplària, amb forats per a soldar aigüeres, amb
faldó frontal de 8 cm d'alçària mínima, sòcol
perimetral de 6 cm d'alçària, amb un
desenvolupament total de 77 cm i amb 6 plecs

1,000

Suport mural d'acer galvanitzat per a aigüeres,
safareigs i lavabos col·lectius

2,000

x 225,97000

=

Rend.: 1,000

Mòdul estàndard per a moble de cuina alt, de
600x330 mm i 700 mm d'alçària, d'aglomerat amb
melamina, preu econòmic, amb tiradors, ferratges i
regleta, col·locat fixat a la paret

75,01

Import

Preu

Parcial

A013A000

h

Ajudant fuster

0,160

A012A000

h

Oficial 1a fuster

0,500

/R x 19,22000
/R x 21,88000

=

3,07520

=

10,94000

Subtotal:
19,71500

=

14,01520

BQ710677

u

Mòdul estàndard per a moble de cuina alt, de
600x330 mm i 700 mm d'alçària, amb portes
d'aglomerat amb melamina, preu econòmic, amb
tiradors i ferratges

1,000

x 53,29000

=

53,29000

BQ711752

m

Regleta d'aglomerat amb melamina de 5 cm d'alçària,
per a encolar

0,612

x 6,41000

=

3,92292

225,97000

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

26,64000
252,61000

0,29573

5,00 %

272,62073
13,63104

COST EXECUCIÓ MATERIAL

425,30

57,21292

Import

14,01520

EQ7114B7

u

€

57,21292

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,21023

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

71,43835
3,57192

COST EXECUCIÓ MATERIAL

286,25176

Rend.: 1,000

Taulell lineal d'acer inoxidable, damunt de tauler de
DM hidròfug de 19mm de gruix amb les piques del
mateix material encastades i sòcol de 20 cm d'alçada
tot soldat sense juntes. Collat a envà amb L
metàl·liques cada 1m mínim de tubs de secció
40x30mm rigiditzades amb una diagonal.

252,61000

1,50 %

€

Materials

Subtotal:
x 13,32000
Subtotal:

m

u

425,30326

Ma d'obra

Materials

EQ5BV120

94

1,50 %

Unitats
Unitats

P-168

Pàg.:

DESPESES AUXILIARS

Ma d'obra

BJ1ZQ000

Data: 14/05/19

PARTIDES D'OBRA

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-167

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

75,01027

Rend.: 1,000

Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de
400x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta
d'aglomerat amb melamina, preu econòmic, sobre
peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i
sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret

Unitats

74,46

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra

Unitats

Preu

Parcial

Import

A013A000

h

Ajudant fuster

0,130

A012A000

h

Oficial 1a fuster

0,400

/R x 19,22000
/R x 21,88000

=

2,49860

=

8,75200

Subtotal:

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,500

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,500

/R x 17,94000
/R x 21,49000

=

8,97000

=

10,74500

Subtotal:

19,71500

u

Suport mural d'acer galvanitzat per a aigüeres,
safareigs i lavabos col·lectius

2,000

x 13,32000

=

26,64000

BQ5BV110

m

Taulell lineal d'acer inoxidable, damunt de tauler de
DM hidròfug de 19mm de gruix amb les piques del
mateix material encastades i sòcol de 20 cm d'alçada
tot soldat sense juntes.

1,000

x 358,40000

=

358,40000

Subtotal:

358,40000

BQ7114B7

u

Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de
400x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta
d'aglomerat amb melamina, preu econòmic, sobre
peus regulables de PVC, amb tiradors i ferratges

1,000

x 55,80000

=

55,80000

BQ7127A1

m

Sòcol d'aglomerat amb melamina de 10 cm d'alçària,
per fixar amb clips

0,408

x 9,05000

=

3,69240

19,71500

Materials
BJ1ZQ000

11,25060

11,25060

Materials

Subtotal:

358,40000

59,49240

59,49240

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/05/19

Pàg.:

95

PARTIDES D'OBRA

Data: 14/05/19

Pàg.:

96

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,16876

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EQ7129B7

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

u

Rend.: 1,000

Mòdul d'aigüera per a moble de cuina baix, de
900x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta
d'aglomerat amb melamina, preu econòmic, sobre
peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i
sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,29605

70,91176
3,54559

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

154,01265
7,70063

74,45735

COST EXECUCIÓ MATERIAL

96,25

Unitats

Preu

Parcial

€

EQ712B71

u

Rend.: 1,000

Mòdul columna de moble de cuina, de 600x600 mm i
2200 mm d'alçària, amb 2 prestatges i 2 portes,
d'aglomerat amb melamina, preu econòmic, sobre
peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i
sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret

Import

Ma d'obra

161,71328
147,48

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012A000

h

Oficial 1a fuster

0,400

A013A000

h

Ajudant fuster

0,130

/R x 21,88000
/R x 19,22000

=

8,75200

A013A000

h

Ajudant fuster

0,230

=

2,49860

A012A000

h

Oficial 1a fuster

0,700

Subtotal:

11,25060

/R x 19,22000
/R x 21,88000

11,25060

Materials

=

4,42060

=

15,31600

Subtotal:

19,73660

19,73660

Materials
BQ7129B7

u

Mòdul d'aigüera per a moble de cuina baix, de
900x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta
d'aglomerat amb melamina, preu econòmic, sobre
peus regulables de PVC, amb tiradors i ferratges

1,000

x 71,94000

=

71,94000

BQ712B71

u

Mòdul columna de moble de cuina, de 600x600 mm i
2200 mm d'alçària, amb 2 prestatges i 2 portes,
d'aglomerat amb melamina, preu econòmic, sobre
peus regulables de PVC, amb tiradors i ferratges

1,000

x 114,99000

=

114,99000

BQ7127A1

m

Sòcol d'aglomerat amb melamina de 10 cm d'alçària,
per fixar amb clips

0,918

x 9,05000

=

8,30790

BQ7127A1

m

Sòcol d'aglomerat amb melamina de 10 cm d'alçària,
per fixar amb clips

0,600

x 9,05000

=

5,43000

Subtotal:

80,24790

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,16876

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EQ712A71

u

80,24790

Rend.: 1,000

Mòdul columna de moble de cuina, de 600x600 mm i
2200 mm d'alçària, amb 2 prestatges i 2 cassolers,
d'aglomerat amb melamina, preu econòmic, sobre
peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i
sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret

Unitats

Parcial

120,42000

120,42000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,29605

91,66726
4,58336

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

140,45265
7,02263

96,25062

COST EXECUCIÓ MATERIAL

161,71

Preu

Subtotal:

€

EQ7149B7

u

Ma d'obra

Rend.: 1,000

Mòdul raconer angular per a moble de cuina baix, de
(900x900)x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta
d'aglomerat amb melamina, preu econòmic, sobre
peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i
sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret

Import

147,47528

Unitats

98,76

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012A000

h

Oficial 1a fuster

0,700

A013A000

h

Ajudant fuster

0,230

/R x 21,88000
/R x 19,22000

=

15,31600

A013A000

h

Ajudant fuster

0,130

=

4,42060

A012A000

h

Oficial 1a fuster

0,400

Subtotal:

19,73660

19,73660

Materials

/R x 19,22000
/R x 21,88000

=

2,49860

=

8,75200

Subtotal:

11,25060

11,25060

Materials
BQ7127A1

m

Sòcol d'aglomerat amb melamina de 10 cm d'alçària,
per fixar amb clips

0,600

x 9,05000

=

5,43000

BQ712A71

u

Mòdul columna de moble de cuina, de 600x600 mm i
2200 mm d'alçària, amb 2 prestatges i 2 cassolers,
d'aglomerat amb melamina, preu econòmic, sobre
peus regulables de PVC, amb tiradors i ferratges

1,000

x 128,55000

=

128,55000

Subtotal:

133,98000

133,98000

BQ7149B7

u

Mòdul raconer angular per a moble de cuina baix, de
(900x900)x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta
d'aglomerat amb melamina, preu econòmic, sobre
peus regulables de PVC, amb tiradors i ferratges

1,000

x 74,33000

=

74,33000

BQ7127A1

m

Sòcol d'aglomerat amb melamina de 10 cm d'alçària,
per fixar amb clips

0,918

x 9,05000

=

8,30790

Subtotal:

82,63790

82,63790

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/05/19

Pàg.:

97

PARTIDES D'OBRA

ER66V55B

Data: 14/05/19

Pàg.:

98

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,16876

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

94,05726
4,70286

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-169

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

u

98,76012

Rend.: 1,000

Plantació d'arbust o arbre d'alçada aproximada 90
cms en contenidor de 10 a 25 l, excavació de clot de
plantació de 50x50x40 cm amb mitjans manuals, en
un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra
de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i
primer reg

17,50

P-171

EY03TDI1

u

Rend.: 1,000

Forat amb equips per a tall/broca de diamant, a
paraments verticals, de 5 a 20 cm de diàmetre i fins a
350 mm de fondària

8,26

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0150000

h

Manobre especialista

/R x 18,55000

0,250

€

=

Subtotal:

4,63750
4,63750

4,63750

Maquinària
C2200TDI1 h
Unitats

Preu

Parcial

Forat amb equips per a tall/broca de diamant, a
paraments verticals, de 5 a 20 cm de diàmetre i fins a
350 mm de fondària

/R x 7,89000

0,400

Import

Subtotal:

Ma d'obra
A012P000

h

Oficial 1a jardiner

0,030

0,75720

h

Oficial 2a jardiner

0,060

/R x 25,24000
/R x 26,24000

=

A012P200

=

1,57440

A013P000

h

Ajudant jardiner

0,460

/R x 22,40000

=

10,30400

Subtotal:

12,63560

=

12,63560

3,15600

3,15600

3,15600

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,06956

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

7,86306
0,39315

COST EXECUCIÓ MATERIAL

8,25622

Maquinària
C1501700

h

Camió per a transport de 7 t

/R x 32,53000

0,100

=

Subtotal:

P-172

3,25300
3,25300

F96AVP10

m

3,25300

Materials
B0111000

m3

Aigua

0,020

BR341150

m3

Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat en sacs de 0.8 m3

0,010

x 1,47000
x 55,88000

=

0,02940

=

0,55880
0,58820

u

1,50 %

0,18953

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

16,66633
0,83332

h

Manobre

0,150

A0121000

h

Oficial 1a

B96AVP10

m

Vorada de separació de PVC de 13 cm. d'alçada tipus 1,100
Secureedge de Global Edging o equivalent. Part
superior arrodonida en forma circular de tub i
llengüeta inferior per a subjecció al terreny

0,150

17,49965

Rend.: 1,000

Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de
sostre alleugerit, de 5 a 20 cm de diàmetre i fins a
350 mm de fondària

A0140000

0,58820

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EY031000

Unitats

20,28

Preu

Parcial

7,19

Unitats

Preu

Parcial

/R x 17,94000
/R x 21,49000

=
=

3,22350

x 12,10000

=

13,31000

Subtotal:

€

Import

Ma d'obra
h

Manobre especialista

0,250

/R x 18,55000

=

Subtotal:

13,31000

h

Màquina taladradora amb broca de diamant
refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com
a màxim

0,250

4,63750

/R x 8,56000

=

13,31000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,08872

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

19,31322
0,96566
20,27888

4,63750
4,63750

K2148251

m3

Maquinària
C200H000

Import

2,69100

COST EXECUCIÓ MATERIAL
A0150000

€

Ma d'obra
Subtotal:

P-170

Rend.: 1,000

Vorada de separació de PVC de 13 cm. d'alçada tipus
Secureedge de Global Edging o equivalent. Part
superior arrodonida en forma circular de tub i
llengüeta inferior per a subjecció al terreny, totalment
instal·lada

Rend.: 1,000

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

Unitats

2,14000

121,89

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000
Subtotal:

2,14000

2,14000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,06956

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

6,84706
0,34235

COST EXECUCIÓ MATERIAL

7,18942

h

Manobre

6,375

/R x 17,94000
Subtotal:

=

114,36750
114,36750

114,36750

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/05/19

Pàg.:

99

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,50 %

1,71551

5,00 %

116,08301
5,80415

COST EXECUCIÓ MATERIAL
K2148J34

m2

40,27

Preu

Parcial

h

Manobre

A0125000

h

Oficial 1a soldador

A0150000

h

Manobre especialista

=

0,200

/R x 17,94000
/R x 21,85000

=

4,37000

0,800

/R x 18,55000

=

14,84000

0,660

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

0,400

C200S000

h

Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic

0,200

31,05040

=

5,64000

=

1,19200

Subtotal:

6,83200
1,50 %

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Unitats

Preu

Parcial

h

Manobre

/R x 17,94000

0,200

=

Subtotal:

3,58800

C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

/R x 45,86000

0,1691

=

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

K2163511

m2

Unitats

5,00 %

11,39675
0,56984

h

Manobre

0,350

A0150000

h

Manobre especialista

0,050

7,83

/R x 17,94000
/R x 18,55000
Subtotal:

=

6,27900

=

0,92750
7,20650

7,46160
0,37308
7,83468

Rend.: 1,000

h

Manobre especialista

0,350

h

Manobre

0,300

13,74

Preu

Parcial

/R x 18,55000
/R x 17,94000

=

6,49250

=

5,38200

Subtotal:
C2001000
C200B000

h
h

Martell trencador manual

11,87450

/R x 2,94000
/R x 2,94000

0,300

Talladora amb disc de carborúndum

0,050

=

0,88200

=

0,14700

Subtotal:

€

Import

11,87450

1,02900

K2183501

m2

1,02900

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,17812

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

13,08162
0,65408

COST EXECUCIÓ MATERIAL

13,73570

Rend.: 1,000

Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Unitats
h

Manobre

8,80

Preu

Parcial

/R x 17,94000

0,460

€

=

Subtotal:

11,96659

€

Import

8,25240
8,25240

8,25240

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,12379

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

8,37619
0,41881

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-178

K2183761

m2

Import

Ma d'obra
A0140000

5,00 %

A0140000

A0140000

0,05382

Parcial

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

7,75493

1,50 %

Preu

0,10810

Ma d'obra

7,75493

Rend.: 1,000

Enderroc de paredó de ceràmica 10 cm de gruix, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

1,50 %

A0150000

3,58800

7,75493

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,14700

Maquinària

P-177

Maquinària

0,14700

Unitats

Import

3,58800

0,14700

DESPESES AUXILIARS

Enderroc puntual de paret de tancament de maó calat
de 15 cm de gruix, inclòs retirada de dintells i altres
elements dins de la paret, a mà i amb martell
trencador manual i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

€

Ma d'obra
A0140000

m2

40,26556
11,97

=

Ma d'obra

38,34816
1,91741

5,00 %

Rend.: 1,000

Retirada punutal de grava de grava amb mitjans
manuals i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor

K216V771

0,46576

COST EXECUCIÓ MATERIAL
m2

6,83200

/R x 2,94000

0,050

COST EXECUCIÓ MATERIAL

11,84040

31,05040

/R x 14,10000
/R x 5,96000

DESPESES AUXILIARS

Talladora amb disc de carborúndum

Import

Maquinària
C1101200

h

Subtotal:

P-176
A0140000

Subtotal:

P-175

C200B000

€

Ma d'obra

K215V30A

Pàg.: 100

Maquinària

121,88716

Rend.: 1,000

Enderroc de llosa d'escala de formigó armat, a mà i
amb compressor i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Unitats

P-174

Data: 14/05/19

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS

P-173

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

8,79500

Rend.: 1,000

Arrencada d'aplacat de pedra natural en parament
vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

Unitats

10,90

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000
7,20650

h

Manobre

0,570

/R x 17,94000
Subtotal:

=

10,22580
10,22580

10,22580

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/05/19

Pàg.: 101

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,50 %

0,15339

5,00 %

10,37919
0,51896

COST EXECUCIÓ MATERIAL
K218V231

m2

Rend.: 1,000

Repicat d'arrebossat de morter de ciment inclòs tall
en revestiment de 2 cm de fondària amb disc de
corborúmdum, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

C1101200

h

16,47

Manobre

/R x 14,10000

0,150

€

h

Preu
/R x 17,94000

0,700

Talladora amb disc de carborúndum

Parcial
=

Import

/R x 2,94000

1,000

=

P-182

K2194421

m2

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

9,58439
0,47922

12,55800

Rend.: 1,000

Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

A0140000

h

Manobre

2,94000

1,50 %

0,18837

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

15,68637
0,78432

Manobre especialista

16,47069
3,87

Preu

Parcial

/R x 18,55000

0,100

=

Subtotal:
C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,024

C1101200

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

0,050

P-183

K2197821

m

€

5,38200

5,38200
0,08073

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

5,46273
0,27314
5,73587

Rend.: 1,000

Arrencada de sòcol ceràmic o de pedra, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

1,15

Preu

Parcial

A0140000

h

Manobre

/R x 17,94000

0,060

/R x 45,86000
/R x 14,10000

=

1,10064

=

0,70500

1,85500

€

Import

1,80564

1,80564

1,50 %

0,02783

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

3,68847
0,18442
3,87289

Rend.: 1,000

Unitats

10,06

Preu

Parcial

A0140000

h

Manobre

0,100

/R x 17,94000

=

1,79400

A0150000

h

Manobre especialista

0,300

/R x 18,55000

=

5,56500

Subtotal:

7,35900

1,07640
1,07640

1,07640

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,01615

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

1,09255
0,05463

COST EXECUCIÓ MATERIAL

DESPESES AUXILIARS

Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de
fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

=

Subtotal:

P-184

K219A121

m

Import

Unitats

5,74

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,300

/R x 17,94000

=

Subtotal:

5,38200
5,38200

5,38200

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,08073

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

5,46273
0,27314

COST EXECUCIÓ MATERIAL

7,35900

1,14717

Rend.: 1,000

Arrencada de revestiment d'esglaó, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

€

Ma d'obra

Maquinària

5,38200

1,50 %

1,85500

COST EXECUCIÓ MATERIAL
m2

=

DESPESES AUXILIARS

Unitats

Import

1,85500

Subtotal:

K2192913

Import

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Maquinària

P-181

Parcial

€

Ma d'obra
Unitats

h

Preu
/R x 17,94000

0,300

Ma d'obra
A0150000

5,74

Subtotal:

2,94000

Rend.: 1,000

10,06360

Ma d'obra

DESPESES AUXILIARS

Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor

2,11500
0,11039

2,94000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
m

2,11500
1,50 %

Unitats

12,55800
12,55800

Subtotal:

K2191305

2,11500

DESPESES AUXILIARS

Maquinària

P-180

Pàg.: 102

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Subtotal:
C200B000

=

Subtotal:

Ma d'obra
h

Compressor amb dos martells pneumàtics

10,89815

Unitats
A0140000

Data: 14/05/19

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS

P-179

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

5,73587

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/05/19

Pàg.: 103

PARTIDES D'OBRA

P-185

K219CC11

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/05/19

PARTIDES D'OBRA

m2

Rend.: 1,000

Enderroc de vorera de panot, amb compressor i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

3,67

Unitats

Preu

Parcial

€
Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,050

A0150000

h

Manobre especialista

0,100

/R x 17,94000
/R x 18,55000

=

0,89700

=

1,85500

Subtotal:

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

1,22064

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

118,55157
5,92758

COST EXECUCIÓ MATERIAL

2,75200

2,75200

P-188

K21A1011

u

Unitats
h

Compressor amb dos martells pneumàtics

/R x 14,10000

0,050

=

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,70500

K219KFA0

m

0,70500

A0140000

0,70500

1,50 %

0,04128

5,00 %

3,49828
0,17491

h

Manobre

8,42

Preu

Parcial

/R x 17,94000

1,000

Manobre especialista

/R x 18,55000

0,300

=

Subtotal:

K21A2011

u

Import

5,56500

17,94000

Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

/R x 7,90000

0,300

=

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

A0140000

5,56500

5,00 %

18,20910
0,91046
19,11956

Rend.: 1,000

Arrencada de full i bastiment de balconera amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

h

Manobre

2,37000
2,37000

2,37000

1,50 %

0,08348

5,00 %

8,01848
0,40092

COST EXECUCIÓ MATERIAL

19,12

Preu
/R x 17,94000

1,000

Parcial

m3

=

P-190

K21A3011

124,48

€

Preu

Parcial

u

h

Manobre

0,400

A0150000

h

Manobre especialista

4,000

/R x 17,94000
/R x 18,55000

=

7,17600

=

74,20000

Subtotal:

81,37600

17,94000

1,50 %

0,26910

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

18,20910
0,91046
19,11956

Rend.: 1,000

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

h

Manobre

9,56

Preu
/R x 17,94000

0,500

Import

Parcial
=

Subtotal:

Ma d'obra
A0140000

17,94000

81,37600

Import

8,97000
8,97000

8,97000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,13455

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

9,10455
0,45523

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Maquinària
C1101200

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

2,000

C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,1691

/R x 14,10000
/R x 45,86000
Subtotal:

=

28,20000

=

7,75493
35,95493

€

Ma d'obra
A0140000

Unitats

Import

17,94000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

8,41940

Rend.: 1,000

Enderroc de solera de formigó en massa i paviment
existent, amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor

€

DESPESES AUXILIARS

Unitats
K219V311

17,94000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Subtotal:
h

17,94000

Ma d'obra

5,56500

Subtotal:

P-187

=

0,26910

Maquinària
C170H000

Import

1,50 %

Unitats
h

€

DESPESES AUXILIARS

Ma d'obra
A0150000

Parcial

COST EXECUCIÓ MATERIAL

€
P-189

Unitats

Preu

Subtotal:

3,67319

Rend.: 1,000

Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària
com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir

19,12

Ma d'obra

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-186

124,47915

Rend.: 1,000

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

Maquinària
C1101200

Pàg.: 104

P-191

K21B1011

m

35,95493

9,55978

Rend.: 1,000

Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm
d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor

Unitats

6,32

Preu

Parcial

Ma d'obra
A0125000

h

Oficial 1a soldador

0,050

/R x 21,85000

=

1,09250

€

Import

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/05/19

Pàg.: 105

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

h

Manobre

0,200

A0135000

h

Ajudant soldador

0,050

/R x 17,94000
/R x 19,15000

=

3,58800

=

0,95750

Subtotal:

A013P000

h

Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic

5,63800

/R x 5,96000

0,050

=

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,63800

m

0,29800

0,29800

1,50 %

0,08457

5,00 %

6,02057
0,30103

1,91

Unitats

Preu

h

Manobre

/R x 17,94000

0,100

Parcial
=

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

h

Camió grua

0,770

31,50840

0,260

/R x 40,92000
/R x 2,83000

=

Motoserra

=

0,73580

CR11B700

h

Tractor de 73.5 kW (100 CV) de potència, amb braç
desbrossador

0,750

/R x 41,82000

=

31,36500

Subtotal:
Deposició controlada a planta de compostage de
residus de troncs i soques no perillosos amb una
densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb
codi 200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,320

x 67,58000

=

21,62560

B2RA9SB0 t

Deposició controlada a planta de compostage de
residus vegetals nets no perillosos amb una densitat
0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,100

x 40,55000

=

4,05500

1,79400
0,02691

5,00 %

1,82091
0,09105

K21B3011

m2

Rend.: 1,000

Arrencada de reixa metàl·lica amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor

Subtotal:

1,91196
6,32

Unitats

Preu

Parcial

€

Oficial 1a soldador

A0135000

h

Ajudant soldador

A0140000

h

Manobre

=

1,09250

0,050

/R x 21,85000
/R x 19,15000

=

0,95750

0,200

/R x 17,94000

=

3,58800

0,050

Subtotal:

P-194

K222141C

m3

h

Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic

Import

=

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

A0140000

h

0,18580

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

101,86200
5,09310

Manobre

u

0,29800
0,29800

0,29800

1,50 %

0,08457

5,00 %

6,02057
0,30103

Rend.: 1,000

106,96

h

Oficial 1a jardiner

Preu
/R x 17,94000

4,060

Preu

Parcial

0,260

/R x 25,24000

=

6,56240

Parcial

€

Import

=

€

Import

72,83640
72,83640

K222B412

m3

72,83640

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

1,09255

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

73,92895
3,69645
77,62539

Rend.: 1,000

Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m
de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb mitjans manuals i amb les terres
deixades a la vora

Unitats

65,48

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
h

Manobre

3,425

/R x 17,94000
Subtotal:

Unitats
A012P000

P-195

A0140000

Ma d'obra

77,63

COST EXECUCIÓ MATERIAL

6,32160

Rend.: 1,000

Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària,
arrencant la soca, aplec de la brossa generada i
càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la
mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20
km)

106,95510

Subtotal:
5,63800

COST EXECUCIÓ MATERIAL
K21R1165

25,68060

Ma d'obra

5,63800

/R x 5,96000

0,050

63,60920

1,50 %

Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre contenidor

Maquinària
C200S000

12,38640

DESPESES AUXILIARS

Unitats
h

25,68060

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Ma d'obra
A0125000

63,60920

B2RA9TD0 t

€

1,50 %

12,38640

h

1,79400
1,79400

5,82400

Materials

Import

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-193

=

CRE23000

Ma d'obra
A0140000

/R x 22,40000

0,260

C1503000

6,32160

Rend.: 1,000

Arrencada de passamà ancorat, amb mitjans manuals
i càrrega manual sobre camió o contenidor

Ajudant jardiner

Maquinària

0,29800

COST EXECUCIÓ MATERIAL
K21B2011

h

Subtotal:

Maquinària

P-192

Pàg.: 106

PARTIDES D'OBRA

A0140000

C200S000

Data: 14/05/19

=

61,44450
61,44450

61,44450

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/05/19

Pàg.: 107

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,50 %

0,92167

5,00 %

62,36617
3,11831

COST EXECUCIÓ MATERIAL

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

m3

Rend.: 1,000

Reblert de rasa o pou amb granulats de material
reciclat de formigons, en tongades de 25 cm com a
màxim

20,37000
1,01850

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

21,38850

65,48448
P-198

K2255R70

Pàg.: 108

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS

P-196

Data: 14/05/19

19,08

Unitats

Preu

Parcial

K2R54269

m3

€

Rend.: 1,000

Transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera
per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de
més de 10 i fins a 15 km

6,57

Unitats

Import

Preu

Parcial

€

Import

Maquinària

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

/R x 17,94000

0,025

=

Subtotal:

C1501800

0,44850
0,44850

h

Camió per a transport de 12 t

/R x 34,93000

0,179

=

Subtotal:

0,44850

6,25247
6,25247

6,25247

Maquinària
C1311430

h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t

/R x 66,48000

0,016

=

Subtotal:

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,06368
1,06368

1,06368

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Materials
B033R500

t

Grava de granulat reciclat de formigó de 20 a 40 mm

x 9,46000

1,760

=

Subtotal:

16,64960

K2R35069

m3

1,50 %

0,00673

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

18,16851
0,90843
19,07693

Rend.: 1,000

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a
la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut
de més de 10 i fins a 15 km

Unitats

5,50

Preu

K2RA73G1

m3

16,64960

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-197

P-199

16,64960

Parcial

h

Camió per a transport de 12 t

/R x 34,93000

0,150

=

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

m3

B2RA73G1 t

€

Unitats

5,23950

Preu
x 21,00000

1,000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,23950
0,26198

5,00 %

5,50148
21,39

Parcial

22,05

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

1,000

/R x 20,37000

=

P-200

K2RA7LP1

m3

€

Import

B2RA7LP1
Subtotal:

20,37000

20,37000

Import

22,05000

Rend.: 1,000

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, 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)

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
1,000
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, 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)

5,25

Preu
x 5,00000

21,00000
21,00000
1,05000

5,00 %

Parcial

Materials

20,37000

€

21,00000

21,00000

Unitats
m3

=

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Maquinària
C1RA2500

Parcial

Subtotal:

5,23950

Preu

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, 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)

5,23950

Rend.: 1,000

Transport de residus inerts o no especials a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat

Rend.: 1,000

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, 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)

Unitats

Import

COST EXECUCIÓ MATERIAL
K2R540E0

6,56509

Materials

Maquinària
C1501800

6,25247
0,31262

5,00 %

=

5,00000

€

Import

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/05/19

Pàg.: 109

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00000

5,00000
5,00000
0,25000

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
m3

Rend.: 1,000

Formigó per a rases i pous de fonaments,
HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

K31DC100

98,15

h

Manobre

m2

Rend.: 1,000

Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de
fonaments

Preu
/R x 17,94000

0,400

A0123000

h

Oficial 1a encofrador

0,450

A0133000

h

Ajudant encofrador

0,450

/R x 21,49000
/R x 19,07000

Parcial
=

B0A14300

Import

7,17600
7,17600

/R x 139,82000

0,150

=

Subtotal:
m3

Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

x 59,29000

1,100

=

8,58150
18,25200

7,17600

0,10200

=

0,07440

=

0,96149

6,600

x 218,52000
x 0,32000

=

2,11200

0,1501

x 1,23000

=

0,18462

0,102

B0DZA000

l

Desencofrant

0,030

B0D31000

m3

Llata de fusta de pi

0,0044

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

B0A31000

kg

Clau acer

Subtotal:
20,97300

65,21900

Import

18,25200

3,43451

65,21900

65,21900

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,10764

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

93,47564
4,67378
98,14942

Rend.: 1,000

Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,16

Unitats

Preu

Parcial

1,50 %

0,27378

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

21,96029
1,09801

Import

h

Oficial 1a ferrallista

0,006

/R x 21,49000

=

0,12894

A0134000

h

Ajudant ferrallista

0,008

/R x 19,07000

=

0,15256

Subtotal:

0,28150

A0125000

h

Oficial 1a soldador

0,020

A0135000

h

Ajudant soldador

0,020

kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

0,005

kg

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000

x 1,17000
x 0,81526

=

0,00585

=

0,81526

1,84

Preu

Parcial

/R x 21,85000
/R x 19,15000

=

0,43700

=

0,38300

Subtotal:
h

Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica

/R x 2,80000

0,020

=

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,82111

kg

0,82111

1,50 %

0,00422

5,00 %

1,10683
0,05534

0,82000

0,05600
0,05600

0,05600

Materials
Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a
col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant

x 0,86000

1,000

=

Subtotal:
Subtotal:

Import

0,82000

Subtotal:
0,28150

€

Maquinària

B44Z501A
D0B2A100

Rend.: 1,000

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

Unitats

C200P000

Materials
B0A14200

kg

23,05830

Ma d'obra

€

Ma d'obra
A0124000

K4415115

3,43451

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL

COST EXECUCIÓ MATERIAL
kg

9,67050

=

=

Filferro recuit de diàmetre 3 mm

20,97300
20,97300

Subtotal:

K31B3000

=

x 1,00000
x 2,48000

kg

Materials
B065960B

Parcial

Subtotal:

€

Maquinària
Camió amb bomba de formigonar

Preu

€

Materials

Subtotal:
h

23,06

Unitats

Ma d'obra

C1701100

Pàg.: 110

Ma d'obra

5,25000

Unitats
A0140000

Data: 14/05/19

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

K31522H4

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

0,86000

0,86000

0,86000

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,02050

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

1,75650
0,08783

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,84433

1,16217
K4425025

kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a
elements d'ancoratge formats per peça simple, en
perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb
una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra

Rend.: 1,000

1,68

€

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/05/19

Pàg.: 111

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/05/19

Pàg.: 112

PARTIDES D'OBRA

K4435111

amb soldadura

Unitats

Preu

Parcial

kg

Import

Ma d'obra

Rend.: 1,000

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

1,40

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0135000

h

Ajudant soldador

0,015

/R x 19,15000

=

0,28725

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,014

A0125000

h

Oficial 1a soldador

0,015

/R x 21,85000

=

0,32775

A0140000

h

Manobre

0,014

Subtotal:

0,61500

/R x 21,49000
/R x 17,94000

0,61500

Maquinària

=

0,30086

=

0,25116

Subtotal:

0,55202

0,55202

Materials
C200P000

h

Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica

/R x 2,80000

0,015

=

Subtotal:

0,04200

B44Z5011

0,04200

kg

0,04200

Materials
B44Z502A

kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al
taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant

x 0,93000

1,000

=

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

kg

=

Subtotal:

0,93000

0,93000

2,50 %

0,01538

5,00 %

1,60238
0,08012

5,66

0,77000

0,77000

0,77000

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,01380

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

1,33582
0,06679

COST EXECUCIÓ MATERIAL
K44Z5A25

kg

1,68249

Rend.: 1,000

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a
elements d'ancoratge formats per peça composta, en
perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb
una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra
amb cargols

x 0,77000

1,000

0,93000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
K442502D

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb una
capa d'imprimació antioxidant

€

1,40261

Rend.: 1,000

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a
l'obra amb soldadura

3,49

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0135000
A0125000
Unitats

Preu

Parcial

h
h

Ajudant soldador

0,050

Oficial 1a soldador

0,050

Import

Ma d'obra

/R x 19,15000
/R x 21,85000

=

0,95750

=

1,09250

Subtotal:

2,05000

2,05000

Maquinària
A013M000

h

Ajudant muntador

0,102

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,102

/R x 19,07000
/R x 22,21000

=

1,94514

=

2,26542

Subtotal:

4,21056

C200P000

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L,
LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al
taller per a col·locar amb cargols i amb una capa
d'imprimació antioxidant

x 1,07000

1,000

Subtotal:

=

1,07000

1,07000

0,050

/R x 2,80000

=

0,14000
0,14000

0,14000

Materials
B44Z5A2A

kg

Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica

Subtotal:
4,21056

Materials
B44Z50B5

h

kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, per a reforç d'elements d'encastament,
recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en
calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i
planxa, treballat al taller per a col·locar amb
soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

x 1,10000

1,000

1,07000

=

Subtotal:

1,10000

1,10000

1,10000

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,10526

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,03075

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

5,38582
0,26929

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

3,32075
0,16604

5,65512

COST EXECUCIÓ MATERIAL

COST EXECUCIÓ MATERIAL

3,48679

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/05/19

Pàg.: 113

PARTIDES D'OBRA

K45917C4

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

m3

Rend.: 1,000

Formigó per a sostres amb elements resistents
industrialitzats, HA-25/B/10/I de consistència tova i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb
bomba

Unitats
A0140000

h

Manobre

0,331

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,083

95,86

Preu

Parcial

/R x 17,94000
/R x 21,49000

=

5,93814

=

1,78367

Subtotal:

€

Subtotal:

Import

h

Camió amb bomba de formigonar

7,72181

/R x 139,82000

0,138

=

Subtotal:

7,72181

K45RE000

19,29516

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

x 61,03000

1,050

=

A0121000

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

64,08150

K45GD7C5

m3

m2

5,00 %

91,29152
4,56458

kg

118,77

h

Oficial 1a paleta

0,513

A0140000

h

Manobre

2,052

Parcial

/R x 21,49000
/R x 17,94000

=

11,02437

=

36,81288

Subtotal:

47,83725

m3

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

x 61,03000

1,050

=

Subtotal:

m2

Import

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

m

47,83725

h

Manobre

0,500

Parcial

Import

=

6,44700
6,44700

6,44700

Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components, per a ús estructural

x 11,68000

0,800

=

9,34400
9,34400

9,34400

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,16118

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

15,95218
0,79761
16,74978

Rend.: 1,000

Armadura per a sostres amb elements resistents
AP500 T amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2.2 m
B500T UNE-EN 10080

2,80

Preu

Parcial

€

Import

A0124000

h

Oficial 1a ferrallista

0,018

A0134000

h

Ajudant ferrallista

0,018

/R x 21,49000
/R x 19,07000

=

0,38682

=

0,34326

Subtotal:

0,73008

0,73008

Materials
64,08150

B0A14200

kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

0,012

B0B34133

m2

Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:5-5 mm 6x2.2 m B500T UNE-EN 10080

1,200

x 1,17000
x 1,59000

=

0,01404

=

1,90800

5,00 %

113,11468
5,65573

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,01095

118,77042

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

2,66307
0,13315

9,65

Subtotal:

€

Preu

Parcial

/R x 17,94000

=

1,92204

1,92204

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Import

Ma d'obra
A0140000

/R x 21,49000

0,300

Unitats

K4BP1116
Unitats

Preu

€

1,19593

Rend.: 1,000

Repicat puntual d'element estructural de formigó
armat i sanejat de les armadures fins descobrir-les,
amb mitjans manuals, càrrega manual de runa sobre
contenidor

16,75

2,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
K45RA011

Rend.: 1,000

Ma d'obra

64,08150

64,08150

9,65396

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Materials
B065710B

Oficial 1a

€

Ma d'obra
A0122000

9,19425
0,45971

Pont d'unió entre superficies de formigó amb adhesiu
de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components

95,85609

Preu

5,00 %

Subtotal:

K4B9DA66
Unitats

h

64,08150
0,19305

Rend.: 1,000

Formigó per a dau de recolzament, HA-25/B/10/I, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 10
mm, abocat manualment

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Materials

2,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,22425

Subtotal:

64,08150

B0907100
Subtotal:

2,50 %

Ma d'obra

Materials
m3

8,97000

DESPESES AUXILIARS

Unitats

19,29516
19,29516

8,97000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Maquinària

B065710B

Pàg.: 114

PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

C1701100

Data: 14/05/19

u

Ancoratge amb acer en barres corrugades de 16 mm
de diàmetre, amb perforació i injectat continu
d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense
dissolvents, de dos components i baixa viscositat

Rend.: 1,000

Unitats

8,97000
Ma d'obra

2,79622
12,32

Preu

Parcial

€

Import

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/05/19

Pàg.: 115

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

h

Manobre especialista

0,220

A0121000

h

Oficial 1a

0,125

/R x 18,55000
/R x 21,49000

=

4,08100

=

2,68625

Subtotal:

6,76725

6,76725

Maquinària
C200V000

h

Equip d'injecció manual de resines

0,125

/R x 1,42000

=

0,17750

C200F000

h

Màquina taladradora

0,220

/R x 3,02000

=

0,66440

Subtotal:

0,84190

B0D625A0

cu

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,0201

x 8,44000

=

0,16964

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

1,9998

=

0,63994

=

0,12152

B0A31000

kg

Clau acer

0,0988

x 0,32000
x 1,23000

B0D31000

m3

Llata de fusta de pi

0,0019

x 218,52000

=

0,41519

B0D71130

m2

Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

1,1495

x 1,14000

=

1,31043

Subtotal:

0,84190

Materials

B0907200

kg
kg

Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

2,160

Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat, per a ús estructural per
a injectar

0,200

x 0,57000

=

x 13,98000

=

1,23120
2,79600

4,02720

4,02720

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,10151

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

11,73786
0,58689

COST EXECUCIÓ MATERIAL
m

P-201

K4F2V575

m3

12,32475

Rend.: 1,000

Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga a
una alçària <= 5 m amb puntal tubular metàl·lic de 3
tubs i <= 150 kN de càrrega màxima admissible, amb
elements de recolzament roscats

Unitats

9,95

Preu

Parcial

€

2,65672

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,85902

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

37,87654
1,89383
39,77037

Rend.: 1,000

Paret estructural per a revestir de 14 a 30 cm de
gruix, de maó calat, HD, R-15, de 290x140x100 mm,
per a revestir, categoria I, segons norma UNE-EN
771-1, col·locat amb morter de ciment CEM II, de
dosificació 1:4 (10 N/mm2), amb additiu inclusor
aire/plastificant i amb una resistència a compressió de
la paret de 6 N/mm2 inclòs trabat amb parets existents

390,90

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0122000

h

Oficial 1a paleta

10,300

A0140000

h

Manobre

5,300

/R x 21,49000
/R x 17,94000

=

221,34700

=

95,08200

Subtotal:

Import

316,42900

316,42900

Materials

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,150

A0121000

h

Oficial 1a

0,300

/R x 17,94000
/R x 21,49000

=

2,69100

=

6,44700

Subtotal:

9,13800

B0F1F2A1

u

Maó calat R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

235,440

x 0,16000

=

37,67040

D0714821

m3

Morter de ciment amb ciment pòrtland amb filler
calcari CEM II/B-L i sorra, amb additiu inclusor
aire/plastificant i 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,1289

x 79,72570

=

10,27664

9,13800

Materials
B0D62B60

cu

Puntal tubular metàl·lic de 3 tubs, d'alçària >3 m de
<= 150 kN de càrrega màxima admissible, amb
elements de recolzament roscats i 25 usos

x 10,60000

0,010

=

0,10600

Subtotal:
Subtotal:

DESPESES AUXILIARS

0,10600
2,50 %

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

K4DGC500

m2

Unitats

39,77
Preu

Parcial

2,50 %

7,91073

0,22845

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

372,28677
18,61434

h

Ajudant encofrador

0,720

/R x 19,07000

=

13,73040

A0123000

h

Oficial 1a encofrador

0,960

/R x 21,49000

=

20,63040

Subtotal:

34,36080

COST EXECUCIÓ MATERIAL
K4F7YK11

u

€
Import

Ma d'obra
A0133000

47,94704

DESPESES AUXILIARS

9,94607

Rend.: 1,000

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a dau de
recolzament amb tauló de fusta

47,94704

0,10600

9,47245
0,47362

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Materials

2,65672

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Subtotal:

K4C31520

Pàg.: 116

PARTIDES D'OBRA

A0150000

B0B2A000

Data: 14/05/19

34,36080

390,90110

Rend.: 1,000

Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm
d'amplària i 2.7 m de llargària, per a revestir,
col·locada amb el mateix morter de la paret

Unitats

43,05

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,600

/R x 21,49000

=

12,89400

A0140000

h

Manobre

0,600

/R x 17,94000

=

10,76400

Subtotal:

23,65800

Materials
B0D625A0

cu

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,0101

x 8,44000

=

0,08524

23,65800

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/05/19

Pàg.: 117

PARTIDES D'OBRA

B4F7YK10

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/05/19

PARTIDES D'OBRA

u

Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm
d'amplària i 2.7 m de llargària, per a revestir

x 16,67000

1,000

=

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

16,67000
16,75524

16,75524

2,50 %

0,59145

5,00 %

41,00469
2,05023

COST EXECUCIÓ MATERIAL

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

5,66030

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

592,44347
29,62217

COST EXECUCIÓ MATERIAL
K4L4W6A5

m2

43,05492

622,06565

Rend.: 1,000

Bigueta i revoltó per a sostre de 22+5 cm amb revoltó
de ceràmica i biguetes IPE 220 d'acer S275JR,
intereixos 60 cm

66,91

Unitats
K4FR667F

m3

Rend.: 1,000

Reparació amb reposició de peces de brancal d'obra
ceràmica amb peces de maó massís d'elaboració
mecànica R15 N/mm2, per a revestir de 290x140x50
mm, col·locades amb morter ciment 1:3

472,89

Unitats

Preu

Parcial

€

A0121000

h

Oficial 1a

9,750

A0140000

h

Manobre

5,850

/R x 21,49000
/R x 17,94000

=

209,52750

=

104,94900

Subtotal:

314,47650

u

Maó massís d'elaboració mecànica R-15, de
290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD,
segons la norma UNE-EN 771-1

401,740

x 0,27000

=

108,46980

D0701911

m3

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,231

x 84,70700

=

19,56732

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

128,03712

5,00 %

450,37553
22,51878

A0140000

h

Manobre

0,290

/R x 21,49000
/R x 17,94000

=

4,19055

=

5,20260

Import

9,39315

B44Z5011

kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb una
capa d'imprimació antioxidant

58,780

x 0,77000

=

45,26060

B4LZ160N

m

Revoltó industrialitzat de ceràmica per a un intereix
de 60 cm i alçària de 22 cm

1,8675

x 4,73000

=

8,83328

622,07

54,09388

9,39315

P-202

K614VPAG

m2

54,09388

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,23483

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

63,72186
3,18609

COST EXECUCIÓ MATERIAL

472,89431

Rend.: 1,000

Ataconat amb maó massís d'elaboració mecànica en
estintolament de paret d'obra ceràmica, amb morter
mixt

Rend.: 1,000

Paredó recolzat divisòria de 7.5 cm de gruix, de
totxana de 290x140x75 mm, LD, categoria I, segons
norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb
morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5
N/mm2) de designació (G) segons la norma UNE-EN
998-2 inclòs trabat amb parets existents

Unitats

€

66,90795
20,15

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra

A0122000

h

Oficial 1a paleta

13,125

A0140000

h

Manobre

5,312

Preu

Parcial

/R x 21,49000
/R x 17,94000

=

282,05625

=

95,29728

Subtotal:

Import

377,35353

Maó massís d'elaboració mecànica R-15, de
290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD,
segons la norma UNE-EN 771-1

625,900

Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,3497

x 0,27000

=

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,480

10,31520

h

Manobre

0,210

/R x 21,49000
/R x 17,94000

=

A0140000

=

3,76740

A0150000

h

Manobre especialista

0,052

/R x 18,55000

=

0,96460

Subtotal:
377,35353

15,04720

C1704100

h

168,99300

Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a
granel

0,052

/R x 1,53000

=

Subtotal:

0,07956
0,07956

Materials
x 115,63238

Subtotal:

=

40,43664

209,42964

209,42964

15,04720

Maquinària

Materials

m3

0,195

Subtotal:

Ma d'obra

D070A8B1

Oficial 1a

128,03712
7,86191

Unitats

u

h

314,47650

2,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

B0F17251

A0121000

Subtotal:

Subtotal:

m3

Parcial

Materials

Materials
B0F17251

Preu

€

Ma d'obra

Import

Ma d'obra

K4FZ610L

Pàg.: 118

B0710250

t

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0192

x 27,87000

=

0,53510

B0111000

m3

Aigua

0,0029

=

0,00426

B0FA12N0

u

Totxana de 290x140x75 mm, categoria I, LD, segons
la norma UNE-EN 771-1

22,5012

x 1,47000
x 0,14000

=

3,15017

0,07956

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/05/19

Pàg.: 119

PARTIDES D'OBRA

3,68953
2,50 %

0,37618

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

19,19247
0,95962

m2

20,15209

Rend.: 1,000

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 98 mm,
muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals
de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a
cada cara de 12.5 mm de gruix cada una, fixades
mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral
de vidre de resistència tèrmica >= 1,026 m2.K/W ref.
E01

Unitats

38,83

Preu

Parcial

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,120

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,350

/R x 19,07000
/R x 21,49000

=

2,28840

=

7,52150

Subtotal:

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,340

/R x 21,49000

=

7,30660

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,110

/R x 19,07000

=

2,09770

€

Subtotal:

Import

9,80990

9,80990

Materials
x 3,95000

Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12.5 mm,
4,120
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

Import

9,40430

9,40430

=

16,27400

x 0,96000
x 6,71000

=

0,76800

=

7,11260

x 0,82000

=

2,00613

Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm,
1,030
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

x 4,51000

=

4,64530

Placa semirígida de llana mineral de vidre (MW) per a
aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 40 mm,
amb una conductivitat tèrmica <= 0.039 W/mK,
resistència tèrmica >= 1,026 m2.K/W

1,030

x 1,39000

=

1,43170

Visos galvanitzats

0,120

0,26280

0,300

x 2,19000
x 8,38000

=

Visos per a plaques de guix laminat

=

2,51400

=

0,84000

0,470

x 0,14000
x 0,46000

=

0,21620

B7J500ZZ

kg

Massilla per a junt de plaques de cartró-guix

B0CC2410

m2

Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm,
1,060
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

0,800

B6B11211

m

Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 48 mm d'amplària

B0CC1410

m2

B7C4G400

m2

B0A4A400

cu

B0A44000

cu

B0A61600

u

Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis

6,000

m

Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària
per a junts de plaques de guix laminat

2,4465

B6BZ1A10

m

Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària
per a junts de plaques de guix laminat

0,470

x 0,46000

=

0,21620

B6BZ1A10

B6B11211

m

Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 48 mm d'amplària

2,4465

x 0,82000

=

2,00613

B7JZ00E1

m

Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

4,000

x 0,06000

=

0,24000

B6B12211

m

Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària

0,9975

x 0,80000

=

0,79800

B6B12211

m

Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària

0,9975

x 0,80000

=

0,79800

B7JZ00E1

m

Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

4,000

x 0,06000

=

0,24000

B7J500ZZ

kg

Massilla per a junt de plaques de cartró-guix

0,800

=

0,76800

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,14106

=

4,19000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

30,38009
1,51900

B0A44000

cu

Visos per a plaques de guix laminat

0,500

x 0,96000
x 8,38000

B0A61600

u

Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis

6,000

x 0,14000

=

0,84000

B0A4A400

cu

Visos galvanitzats

0,120

0,26280

m2

Placa semirígida de llana mineral de vidre (MW) per a
aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 40 mm,
amb una conductivitat tèrmica <= 0.039 W/mK,
resistència tèrmica >= 1,026 m2.K/W

1,030

x 2,19000
x 1,39000

=

B7C4G400

=

1,43170

m2

27,02683

0,14715

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

36,98388
1,84919

Rend.: 1,000

K6526HA3

m2

27,02683

1,50 %

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 78 mm,
muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals
de 48 mm d'amplària, 1 placa a cada cara, una
estàndard (A) de 15 mm i l'altra hidròfuga (H) de 15
mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament de
plaques de llana mineral de vidre de resistència

20,83473

COST EXECUCIÓ MATERIAL

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL
K6526H43

Subtotal:

P-205

Subtotal:

P-204

Parcial

Materials

Unitats

m2

Preu

Ma d'obra

Ma d'obra

B0CC1310

Pàg.: 120

tèrmica >= 1,026 m2.K/W. Ref. E03

3,68953

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL
K652244T

Data: 14/05/19

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

P-203

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

38,83307
31,90

31,89910

Rend.: 1,000

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 cada cara, una
estàndard (A) de 15 mm i l'altra hidròfuga (H) de 15
mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament de
plaques de llana mineral de vidre de resistència
tèrmica >= 1,538 m2.K/W. Ref. E06

Unitats

20,83473

33,04

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra

€

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,110

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,340

/R x 19,07000
/R x 21,49000
Subtotal:

Materials

=

2,09770

=

7,30660
9,40430

9,40430

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/05/19

Pàg.: 121

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/05/19

PARTIDES D'OBRA

B0A44000

cu

Visos per a plaques de guix laminat

0,300

B7C4G600

m2

Placa semirígida de llana mineral de vidre (MW) per a
aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 60 mm,
amb una conductivitat tèrmica <= 0.039 W/mK,
resistència tèrmica >= 1,538 m2.K/W

1,030

x 8,38000
x 1,78000

=

2,51400

=

1,83340

B0CC2410

m2

Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm,
1,060
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

x 6,71000

=

7,11260

B6B11311

m

Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 70 mm d'amplària

2,4465

x 0,99000

=

2,42204

B6B12311

m

Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 70 mm d'amplària

0,9975

x 0,85000

=

0,84788

B6BZ1A10

m

Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària
per a junts de plaques de guix laminat

0,940

x 0,46000

=

0,43240

B7J500ZZ

kg

Massilla per a junt de plaques de cartró-guix

0,800

=

0,76800

B0CC1410

m2

Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm,
1,030
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

x 0,96000
x 4,51000

=

B0A61600

u

Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis

6,000

B7JZ00E1

m

Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

4,000

x 0,14000
x 0,06000

B0A4A400

cu

Visos galvanitzats

0,120

x 2,19000

B6B12211

m

Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària

0,9975

x 0,80000

=

0,79800

B6B11211

m

Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 48 mm d'amplària

2,4465

x 0,82000

=

2,00613

B7C4G400

m2

Placa semirígida de llana mineral de vidre (MW) per a
aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 40 mm,
amb una conductivitat tèrmica <= 0.039 W/mK,
resistència tèrmica >= 1,026 m2.K/W

1,030

x 1,39000

=

1,43170

B0CC2310

m2

Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12.5 mm,
1,060
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

x 6,10000

=

6,46600

Subtotal:

29,54283
1,50 %

0,14715

4,64530

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

39,49988
1,97499

=

0,84000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

=

0,24000

=

0,26280
21,91842

P-207

K652VJA3

m2

21,91842

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,14106

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

31,46378
1,57319

COST EXECUCIÓ MATERIAL

33,03697

m2

Rend.: 1,000

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 98 mm,
muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals
de 48 mm d'amplària, 2 plaques a cada cara,una amb
dues tipus estàndard (A) de 12.5 mm de gruix i l'altra
amb una placa tipus estàndard (A) i una tipus
hidròfuga (H) de 12.5 mm de gruix cadascuna, fixades
mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral
de vidre de resistència tèrmica >= 1,026 m2.K/W ref.
E02

41,47

€

41,47487

Rend.: 1,000

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 120 mm,
muntants cada 600 mm de 70 mm d'amplària i canals
de 70 mm d'amplària, 2 plaques a cada cara, una
amb dues tipus estàndard (A) de 12.5 mm de gruix i
l'altra amb una placa tipus estàndard (A) i una tipus
hidròfuga (H) de 12.5 mm de gruix cadascuna, fixades
mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral
de vidre de resistència tèrmica >= 1,538 m2.K/W.
Ref. E05

Unitats
K652VJ43

42,61

Preu

Parcial

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,120

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,350

/R x 19,07000
/R x 21,49000

=

2,28840

=

7,52150

Subtotal:

Preu

Parcial

9,80990

B6BZ1A10

m

Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària
per a junts de plaques de guix laminat

0,940

x 0,46000

=

0,43240

B7C4G600

m2

Placa semirígida de llana mineral de vidre (MW) per a
aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 60 mm,
amb una conductivitat tèrmica <= 0.039 W/mK,
resistència tèrmica >= 1,538 m2.K/W

1,030

x 1,78000

=

1,83340

B0CC2310

m2

Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12.5 mm,
1,060
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

x 6,10000

=

6,46600

B0A4A400

cu

Visos galvanitzats

0,120

0,26280

kg

Massilla per a junt de plaques de cartró-guix

0,800

x 2,19000
x 0,96000

=

B7J500ZZ

=

0,76800

=

0,84788

Import

Ma d'obra
A0137000

h

Ajudant col·locador

0,120

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,350

/R x 19,07000
/R x 21,49000

=

2,28840

=

7,52150

Subtotal:

9,80990

Materials

9,80990

B6B12311

m

0,9975

12,32400

Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 70 mm d'amplària

x 0,85000

B6B11311

m

2,4465

x 0,99000

=

2,42204

=

4,19000

Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 70 mm d'amplària

=

B0A61600

u

Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis

6,000

0,84000

x 0,46000

=

cu

Visos per a plaques de guix laminat

0,500

=

0,21620

B0A44000

x 0,14000
x 8,38000

=

0,84000

4,19000

B0CC1310

m2

x 3,95000

=

12,32400

x 0,96000
x 0,06000

=

0,76800

Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12.5 mm,
3,120
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

=

B7JZ00E1

m

Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

x 0,06000

=

0,24000

0,24000

B0A4A400

cu

Visos galvanitzats

0,120

x 2,19000

=

0,26280

B0CC1310

m2

Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12.5 mm,
3,120
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

x 3,95000

=

B0A44000

cu

Visos per a plaques de guix laminat

0,500

B0A61600

u

Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis

6,000

x 8,38000
x 0,14000

B6BZ1A10

m

Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària
per a junts de plaques de guix laminat

0,470

B7J500ZZ

kg

Massilla per a junt de plaques de cartró-guix

0,800

B7JZ00E1

m

Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

4,000

€

Import

Ma d'obra

Materials

Unitats

29,54283

DESPESES AUXILIARS

Subtotal:

P-206

Pàg.: 122

4,000

9,80990

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/05/19

Pàg.: 123

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS

30,62652

0,14715
40,58357
2,02918

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
m2

12,69

K812B012

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,130

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,060

Preu

Parcial

/R x 21,49000
/R x 19,07000

=

2,79370

=

1,14420

Subtotal:

Import

B0111000

m3

/R x 3,78000

0,130

=

3,93790

Morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de
500 kg/m3 de densitat, per a aïllament contra el foc,
en sacs

18,360

Aigua

0,022

x 0,41000

=

x 1,47000

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

m2

=

Oficial 1a guixaire

0,160

A0140000

h

Manobre

0,396

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,616

0,09845

5,00 %

12,08769
0,60438

A0149000

h

Manobre guixaire

0,080

25,04

/R x 17,94000
/R x 21,49000

=

7,10424

=

13,23784
20,34208

x 115,63238

=

3,43840

=

1,43520

€

4,87360

Guix de designació C6/20/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1

0,0998

x 0,11000

=

0,01098

D07J1100

m3

Pasta de guix B1

0,0021

x 107,00140

=

0,22470
0,23568

0,23568

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,12184

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

5,23112
0,26156

m

5,49268

Rend.: 1,000

Reglada de sòcol, amb guix B1, acabat lliscat amb
guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1

5,44

Unitats

Preu

Parcial

A0149000

h

Manobre guixaire

0,080

A0129000

h

Oficial 1a guixaire

0,160

Import

/R x 17,94000
/R x 21,49000

=

1,43520

=

3,43840

Subtotal:

4,87360

4,87360

Materials

Import

B0521200

kg

Guix de designació C6/20/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1

0,0998

x 0,11000

=

0,01098

D07J1100

m3

Pasta de guix B1

0,0021

x 107,00140

=

0,22470

Subtotal:
20,34208

2,99488

P-211
2,99488

€

Ma d'obra

0,23568

0,23568

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,07310

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

5,18238
0,25912

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Subtotal:

€

Import

4,87360

kg

Materials
0,0259

=

B0521200

K812D012

12,69207

Parcial

Parcial

Subtotal:

7,55994

2,50 %

Preu

Preu

COST EXECUCIÓ MATERIAL

7,55994

Subtotal:
Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

5,49

/R x 21,49000
/R x 17,94000

0,49140

Ma d'obra

m3

25,03779

Rend.: 1,000

h

0,03234

Rend.: 1,000

Arrebossat a bona vista sobre parament vertical
exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt
1:0,5:4, remolinat

Unitats

D070A8B1

23,84551
1,19228

A0129000

7,52760

COST EXECUCIÓ MATERIAL
K81126D2

5,00 %

Materials

0,49140
0,49140

Subtotal:

P-209

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Formació de racó en angle recte, amb guix B1,
acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN
13279-1

Materials
kg

0,50855

Subtotal:

3,93790

Subtotal:
B7D20021

2,50 %

Ma d'obra

Maquinària
Barrejadora-bombejadora per a morters i guixos
projectats

m

€

Ma d'obra

h

DESPESES AUXILIARS

Unitats
Unitats

C200X000

Pàg.: 124

COST EXECUCIÓ MATERIAL

42,61275

Rend.: 1,000

Aïllament de gruix 3 cm, amb morter ignífug de
ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de
densitat, projectat sobre elements lineals

30,62652

1,50 %

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

K7D21523

Data: 14/05/19

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

P-208

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

K81RV1A0

2,99488

m2

Pintat de paraments enguixats amb pintura acrílica
antihumitat, prèvia neteja amb lleixiu dissolt en aigua i
producte fungicida. Inclou reparacions puntuals de
l'enguixat de cops i on ha calgut enderrocar envans
existents.

Rend.: 1,000

Unitats
Ma d'obra

5,44150
12,53

Preu

Parcial

€

Import

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/05/19

Pàg.: 125

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

A012D000

h

Oficial 1a pintor

0,200

4,29800

h

Ajudant pintor

0,024

/R x 21,49000
/R x 19,07000

=

A013D000

=

0,45768

A0149000

h

Manobre guixaire

0,025

/R x 17,94000

=

0,44850

A0129000

h

Oficial 1a guixaire

0,050

/R x 21,49000

=

1,07450

Subtotal:

plaques de llana mineral de vidre.Ref. E04

Unitats

6,27868

x 6,73000
x 9,33000

=

3,02850

=

1,39950

=

0,00147

0,010

x 1,47000
x 0,14000

=

0,00140

0,010

x 107,00140

=

1,07001

B89ZRH00

kg

Pintura acrílica antihumitat

0,450

B8ZA3210

kg

Protector químic insecticida-fungicida per a
superfícies d'obra, guix, formigó, etc.

0,150

B0111000

m3

Aigua

0,001

B0121000

l

Lleixiu

D07J1100

m3

Pasta de guix B1

Subtotal:

6,27868

m2

0,15697

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

11,93653
0,59683
12,53335
28,46

Unitats

Preu

Parcial

h

Manobre

0,120

/R x 17,94000

=

2,15280

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,360

/R x 21,49000

=

7,73640

Subtotal:

h

Ajudant col·locador

0,140

/R x 19,07000

=

2,66980

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,425

/R x 21,49000

=

9,13325

Import

9,88920

=

0,84000

=

3,51960

Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12.5 mm,
1,030
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

x 3,95000

=

4,06850

kg

Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U,
C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat

0,2625

x 1,09000

=

0,28613

cu

Visos galvanitzats

0,250

x 2,19000

=

0,54750

=

1,60680

u

Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis

6,000

B0A44000

cu

Visos per a plaques de guix laminat

0,420

B0CC1310

m2

B44ZB052

B0A4A400
B7C4K400

m2

Placa semirígida de llana mineral de vidre (MW) per a
aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 40 mm,
amb una conductivitat tèrmica <= 0.036 W/mK,
resistència tèrmica >= 1,111 m2.K/W

1,030

x 1,56000

B6BZ1A10

m

Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària
per a junts de plaques de guix laminat

1,400

x 0,46000

=

0,64400

B0CC2310

m2

Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12.5 mm,
2,120
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

x 6,10000

=

12,93200

B7JZ00E1

m

Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

4,000

x 0,06000

=

0,24000

B7J500ZZ

kg

Massilla per a junt de plaques de cartró-guix

0,800

0,76800

m

Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 48 mm d'amplària

4,000

x 0,96000
x 0,82000

=

B6B11211

=

3,28000

9,88920

B6B12211

m

Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària

1,400

x 0,80000

=

1,12000

Materials
B0711012

kg

Adhesiu cimentós tipus C1 T segons norma UNE-EN
12004

4,9028

x 0,25000

=

1,22570

B05A2103

kg

Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1
segons norma UNE-EN 13888, de color

0,510

x 0,28000

=

0,14280

B0FH3182

m2

Rajola de ceràmica premsada esmaltada mat, rajola
de valència, de forma rectangular o quadrada, de 6 a
15 peces/m2, preu alt, grup BIII (UNE-EN 14411)

1,100

x 14,18000

=

15,59800

m2

16,96650

16,96650

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,24723

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

27,10293
1,35515

COST EXECUCIÓ MATERIAL
K83EV36F

Subtotal:

Extradossat de plaques de guix laminat format per
estructura autoportant arriostrada reforçada en H amb
perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix
total de l'extradossat de 60,5 mm, muntants cada 400
mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm
d'amplaria, amb 1 placa tipus estàndard (A) de 12.5
mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament amb

29,85253

Rend.: 1,000

Import

11,80305

P-214

K842Q83A

28,45808
43,92

€

m2

1,50 %

0,17705

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

41,83263
2,09163

Cel ras registrable de plaques de llana mineral
compactada, acabat superficial amb pintura color a
definir per la DF, amb cantell rebaixat (E) per a perfils
de 15mm, de 600x 600 mm i 18 a 21 mm de gruix,
classe d'absorció acústica A segons UNE-EN ISO
11654, resistència a la humitat 95% i reacció al foc
A1, col·locat amb estructura d'acer galvanitzat vista
formada per perfils principals en forma de T invertida
de 15 mm de base cada 1.2 m per a fixar al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m i perfils
secundaris formant retícula, per a una alçària de cel
ras de 4 m com a màxim

43,92426

Rend.: 1,000

Unitats
Ma d'obra

29,85253

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Subtotal:

P-213

11,80305

x 0,14000
x 8,38000

B0A61600

€

Ma d'obra
A0140000

A0137000

5,50088

2,50 %

Rend.: 1,000

Parcial

Materials

DESPESES AUXILIARS

Enrajolat de parament vertical interior a una alçària
<= 3 m amb rajola de ceràmica de pasta blanca
esmaltada mat, , grup BIII (UNE-EN 14411), preu alt,
de mides 20x60cm o equivalent, col·locades amb
adhesiu per a rajola ceràmica C1 T (UNE-EN 12004) i
rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

Preu

Ma d'obra

Subtotal:

5,50088

COST EXECUCIÓ MATERIAL
K8251223

Pàg.: 126

PARTIDES D'OBRA

Materials

P-212

Data: 14/05/19

27,54

Preu

Parcial

€

Import

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/05/19

Pàg.: 127

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

h

Oficial 1a muntador

0,200

A013M000

h

Ajudant muntador

0,200

/R x 22,21000
/R x 19,07000

=

4,44200

=

3,81400

Subtotal:

8,25600

8,25600

Materials

B84ZD510

m2

m2

Placa de fibres minerals compactades per a cel ras,
acabat superficial amb pintura color blanc, amb
cantell rebaixat (E) per a perfils de 15mm segons
norma UNE-EN 13964, de 600x 600 mm i de 18 a 21
mm de gruix, amb un coeficient d'absorció acústica
ponderat de 0.9 a 1 segons UNE-EN ISO 11654,
resistència a la humitat 95% i reacció al foc A1

x 14,00000

1,030

=

x 3,33000

Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de
1,030
plaques de 600x600 mm formada per perfils principals
en forma de T invertida de 15 mm de base col·locats
cada 1.2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 1.2 m, i perfils secundaris formant
retícula, inclòs part proporcional de perfils de remat,
suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de
fins a 14 kg

=

K844V182

m2

3,42990

17,84990

17,84990

1,50 %

0,12384

5,00 %

26,22974
1,31149

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Unitats
h

Oficial 1a col·locador

0,400

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,400

31,96

Preu

Parcial

/R x 21,49000
/R x 19,07000

=

8,59600

=

7,62800

Subtotal:
m2

Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12.5 mm,
1,030
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

x 3,95000

16,22400
=

cu

Visos per a plaques de guix laminat

0,180

x 8,38000

=

1,50840

B84Z7850

m2

Entramat d'estructura doble d'acer galvanitzat per a
cel ras continu de plaques de guix laminat format per
perfils principals col·locats cada 1000 mm com a
màxim i perfils secundaris col·locats cada 600 mm
com a màxim , per a fixar al sostre mitjançant vareta
de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega
de fins a 15 kg

1,000

x 7,83000

=

7,83000

kg

Massilla per a junt de plaques de cartró-guix

0,4725

m

Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

1,890

51,22

Preu

Parcial

€

Import

Ajudant muntador

0,230

h

Oficial 1a muntador

0,230

x 0,96000
x 0,06000

=

0,45360

=

0,11340

/R x 19,07000
/R x 22,21000

=

4,38610

=

5,10830

Subtotal:

9,49440

B844G28A

m2

Placa de guix laminat per a cel ras registrable de 12.5
mm de gruix, acabat amb perforacions agrupades i
vel , de 600x600 mm i cantell rebaixat/ranurat ( D)
segons la norma UNE-EN 13964 , per a que quedi
l'entramat ocult i amb un coeficient d'absorció
acústica ponderat 0.65 segons UNE-EN ISO 11654 , i
reacció al foc A2-s1, d0

B84Z3510

m2

Estructura d'acer galvanitzat oculta per a cel ras de
1,030
plaques de 600x600 mm formada per perfils principals
en forma de T invertida de 24 mm de base col·locats
cada 0,6 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 1.2 m, amb perfils distanciadors de
seguretat cada 2 m aproximadament fixats als perfils
principals, inclòs part proporcional de perfils de remat,
suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de
fins a 14 kg

€

Import

1,030

x 35,57000

=

36,63710

x 2,43000

=

2,50290

Subtotal:

16,22400

39,14000
1,50 %

0,14242

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

48,77682
2,43884

COST EXECUCIÓ MATERIAL
K84AVEF1

m2

13,97390

51,21566

Rend.: 1,000

Cel ras registrable de la casa Movinord o equivalent
format per plaques metàl·liques de 30 cm x 120 de
llarg. nstal·lat sobre perfilaria de cantell recte de 24
cm de base amb subjeccions autonivellables amb
barres de rosca. Acabat microperforat tipus 24/600
post pintat amb una aplicació electrostàtica de pintura
en pols de poliestirè polimeritzat.

Unitats
13,97390

A012M000

h

Oficial 1a muntador

39,14000

DESPESES AUXILIARS

64,18

Preu

Parcial

Ma d'obra
Subtotal:

9,49440

Materials

P-217

B7JZ00E1

31,96332

Rend.: 1,000

h

4,06850

B0A44000

B7J500ZZ

30,44126
1,52206

Cel ras registrable i acústic tipus Danoline Contur de
la casa Knauf o equivalent de plaques de mides
60x60mm e:12,5mm amb perforacions tipus Micro
M1. Banda perimetral de placa tallada sense
perforacions. Sistema desmuntable amb estructura
d'acer galvanitzat ocult format per perfils principals
amb forma de T invertida de 24 mm de base
col·locats cada 0,6 m i fixats al sostre mitjançant
vareta de suspensió cada 1.2 m, amb perfils
secundaris col·locats , per a una alçària de cel ras de
4 m com a màxim

Materials
B0CC1310

5,00 %

A012M000

Ma d'obra
A0127000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

A013M000

27,54123

Rend.: 1,000

Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus D11
de Knauff o equivalent amb placa tipus estàndard (A),
per a revestir, de 12.5 mm de gruix i vora afinada
(BA), entramat d'acer galvanitzat format per perfils
principals col·locats cada 1000 mm i perfils
secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m , per a una
alçària de cel ras de 4 m com a màxim

0,24336

Unitats

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

m2

1,50 %

Ma d'obra

DESPESES AUXILIARS

K8443260

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL

14,42000
P-216

Subtotal:

P-215

Pàg.: 128

PARTIDES D'OBRA

A012M000

B842Q834

Data: 14/05/19

0,620

/R x 22,21000

=

13,77020

€

Import

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/05/19

Pàg.: 129

PARTIDES D'OBRA

A013M000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

h

Ajudant muntador

/R x 19,07000

0,620

=

11,82340
25,59360

25,59360

Materials
B84AVEH1 m2

Cel ras registrable de la casa Movinord o equivalent
format per plaques metàl·liques de 30 cm x 120 de
llarg. nstal·lat sobre perfilaria de cantell recte de 24
cm de base amb subjeccions autonivellables amb
barres de rosca. Acabat microperforat tipus 24/600
post pintat amb una aplicació electrostàtica de pintura
en pols de poliestirè polimeritzat.

x 35,15000

1,000

=

35,15000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

35,15000

0,38390

5,00 %

61,12750
3,05638

K898JTA0

3,10

Unitats

m2

A013D000

h

Ajudant pintor

0,010

A012D000

h

Oficial 1a pintor

0,100

Preu

Parcial

/R x 19,07000
/R x 21,49000

=

0,19070

=

2,14900

Subtotal:

5,00 %

4,58351
0,22918
4,81268

Rend.: 1,000

6,47

A012D000

h

Oficial 1a pintor

0,100

A013D000

h

Ajudant pintor

0,010

x 5,28000

0,105

=

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

/R x 21,49000
/R x 19,07000

B8ZA1000

kg

Segelladora

0,153

B89ZSD00

kg

Pintura plàstica tixotròpica per a interiors

0,510

K898K2A0

m2

0,55440

2,50 %

0,05849

5,00 %

2,95259
0,14763

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Import

2,14900

=

0,19070
2,33970

2,33970

x 3,83000
x 6,28000

=

0,58599

=

3,20280
3,78879

3,78879

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,03510

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

6,16359
0,30818

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-221

0,55440

=

Subtotal:

2,33970

0,55440

Parcial

Subtotal:

Import

2,33970

Preu

€

Materials

€

Materials
Massilla de polièster bicomponent

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Pintat de parament vertical de guix, amb pintura
plàstica tixotròpica, amb una capa segelladora i dues
d'acabat

Ma d'obra

kg

0,03510

Ma d'obra

64,18388

Rend.: 1,000

Preparació de paraments per a pintar, realitzada amb
massilla de polièster bicomponent per a interior

35,15000

1,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

B8ZZA500

1,50 %

Unitats

DESPESES AUXILIARS

m2

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-220

Subtotal:

K8788200

Pàg.: 130

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

P-218

Data: 14/05/19

6,47176

Rend.: 1,000

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

4,94

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012D000

h

Oficial 1a pintor

0,125

A013D000

h

Ajudant pintor

0,015

/R x 21,49000
/R x 19,07000

=

2,68625

=

0,28605

Subtotal:

3,10022

2,97230

2,97230

Materials
P-219

K898D240

m2

Rend.: 1,000

Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb
pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de
fons, diluïda, i dues d'acabat

Unitats

4,81

Preu

Parcial

€

B8ZA1000

kg

Segelladora

0,153

B89ZPD00

kg

Pintura plàstica per a interiors

0,3978

x 3,83000
x 2,78000

Import

h

Ajudant pintor

0,010

/R x 19,07000

=

0,19070

A012D000

h

Oficial 1a pintor

0,100

/R x 21,49000

=

2,14900

Subtotal:

2,33970

0,58599

=

1,10588

Subtotal:

Ma d'obra
A013D000

=

2,33970

1,69187

1,69187

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,04458

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

4,70875
0,23544

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Materials
B89ZPE00

kg

Pintura plàstica per a exteriors

0,5508

x 4,01000
Subtotal:

=

2,20871
2,20871

P-222

K8K1V14K

m

2,20871

4,94419

Rend.: 1,000

Formació d'escopidor en façana existent ,de 29 cm
d'amplària, amb maó de 29x14x4 cm, col·locat amb
morter mixt 1:2:10 inclòs encast en parets existents i
impermeabilització amb polímer acrílic, amb una
dotació de 2 kg/m2

Unitats

24,78

Preu

Parcial

Ma d'obra
A013D000

h

Ajudant pintor

0,015

/R x 19,07000

=

0,28605

€

Import

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/05/19

Pàg.: 131

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

h

Manobre

0,250

4,48500

h

Oficial 1a paleta

0,500

/R x 17,94000
/R x 21,49000

=

A0122000

=

10,74500

A012D000

h

Oficial 1a pintor

0,150

/R x 21,49000

=

3,22350

Subtotal:

18,73955

Maquinària
C1701100

Maó foradat senzill de 290x140x40 mm, categoria I,
LD, segons la norma UNE-EN 771-1

6,660

x 0,13000

=

0,86580

x 4,42000
x 143,18228

=

2,65200

=

1,05955

B8ZAD000

kg

polimer acrílic

0,600

D070A4D1

m3

Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2.5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0074

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

K8K1VA4K

m

m3

0,28109

5,00 %

23,59799
1,17990

23,60

Preu

Parcial

€

=

h

Oficial 1a paleta

0,500

A0140000

h

Manobre

0,250

/R x 21,49000
/R x 17,94000

=

10,74500

=

4,48500

Subtotal:

15,23000

Rajola amb 1 aresta amb trencaaigües, de 14x28 cm,
de ceràmica vidriada preu superior

7,000

x 0,86000

=

6,02000

D070A4D1

Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2.5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,007

x 143,18228

=

1,00228

m3

P-225

K936V1B0

m2

1,50 %

0,06884

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

24,93328
1,24666
26,17995

Rend.: 1,000

Reparació i restitució de la solera existent amb
formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, HNE-15/B/20, abocat
des de camió

Unitats

2,89

Preu

Parcial

Import

A0140000

h

Manobre

0,040

/R x 17,94000

=

0,71760

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,020

/R x 21,49000

=

0,42980
1,14740

1,14740

Materials
B06NN12B

m3

15,23000

Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, HNE-15/B/20

x 52,91000

0,030

=

Subtotal:

7,02228

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,22845

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

22,48073
1,12404
23,60477

Rend.: 1,000

Solera de formigó HA-25/B/20/I, de consistència tova
i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 15
cm, abocat amb bomba

Unitats

26,18

Preu

Parcial

€

Ma d'obra

Import

7,02228

COST EXECUCIÓ MATERIAL
m2

9,08924

1,58730

1,58730

1,58730

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,01721

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

2,75191
0,13760

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Subtotal:

K93628B0

9,08924

DESPESES AUXILIARS

Materials
B0FJ3QQM u

11,18560

9,08924

Subtotal:
A0122000

11,18560
11,18560

x 58,83000

0,1545

Ma d'obra

P-224

=

COST EXECUCIÓ MATERIAL

24,77789

Unitats

Formigó HA-25/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

4,57735

1,50 %

Rend.: 1,000

Escopidor de 29 cm d'amplària, amb rajola ceràmica
igual a l'existent de mides 14.5x15.4x3 cm amb
trencaaigües, col·locada amb morter mixt 1:2:10,
elaborat a l'obra

/R x 139,82000

0,080

Subtotal:

4,57735

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Camió amb bomba de formigonar

Materials
B065910B

u

h

Subtotal:
18,73955

Materials

P-223

Pàg.: 132

PARTIDES D'OBRA

A0140000

B0F74240

Data: 14/05/19

P-226

K936V1D0

m2

2,88951

Rend.: 1,000

Formació de rampa i esglaó d'accès a l'edifici amb
solera de 25 cm de gruix mig de formigó d'ús no
estructural de resistència a compressió15 N/mm2,
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, HNE-15/B/20, abocat des de camió

Unitats

35,59

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra

€

A0140000

h

Manobre

0,500

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,500

/R x 17,94000
/R x 21,49000

=

8,97000

=

10,74500

Subtotal:

Import

19,71500

19,71500

Materials

Ma d'obra
A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,080

A0140000

h

Manobre

0,160

/R x 21,49000
/R x 17,94000
Subtotal:

=

1,71920

=

2,87040
4,58960

B06NN12B

4,58960

m3

Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, HNE-15/B/20

0,2625

x 52,91000

Subtotal:

=

13,88888

13,88888

13,88888

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/05/19

Pàg.: 133

PARTIDES D'OBRA

K93AD165

m2

Unitats

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,29573

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

33,89961
1,69498

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,220

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

35,59459

A0140000

h

Manobre

Rend.: 1,000

Recrescuda i anivellament del suport de 10 mm de
gruix, amb pasta autoanivellant de ciment tipus
CT-C30-F7-A12 segons UNE-EN 13813, aplicada
manualment

21,01

h

Oficial 1a col·locador

Preu
/R x 21,49000

0,080

Parcial
=

Import

1,71920
1,71920

x 0,83000

22,000

=

m2

1,71920

18,26000
1,50 %

0,02579

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

20,00499
1,00025
21,00524

Rend.: 1,000

Capa de neteja i anivellament, de 5 cm de gruix, amb
morter de ciment 1:8

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,100

A0140000

h

Manobre

0,150

9,42
Preu

Parcial

/R x 21,49000
/R x 17,94000

=

2,14900

=

2,69100

Subtotal:

m2

13,86780

0,300

B9C21424

m2

Terratzo de gra petit amb relleu, de 40x40 cm, preu
alt, per a ús exterior

1,080

x 12,31000

=

13,29480

B9CZ2000

kg

Beurada de color

0,300

0,24900

m3

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,021

x 0,83000
x 68,39550

=

D0701641

=

1,43631

P-230

K9QHV313

m2

€

0,0347

=

0,51877

=

9,60600

x 65,43050

0,062

=

25,10488

13,86780

25,10488

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,20802

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

39,18070
1,95903
41,13973

Rend.: 1,000

Parquet flotant amb posts multicapa sintètics per a ús
comercial elevat, classe 33 (UNE-EN 13329), de 1190
a 1800 mm de llargària, de 120 a 190 mm d'amplària,
4.5 mm de gruix, amb base de tauler de fibres d'alta
densitat, amb unió a pressió model Classic Plank
Optimum click de la casa Pergo o equivalent ,
col·locat sobre làmina livyn Basic de Pergo o
equivalent.

37,94

Unitats
4,84000

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,090

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,090

4,05669

Preu

Parcial

€

Import

/R x 19,07000
/R x 21,49000

=

1,71630

=

1,93410

Subtotal:

3,65040

3,65040

Materials

4,05669
1,50 %

0,07260

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

8,96929
0,44846

Rend.: 1,000

B9QH2310

m2

Post multicapa amb capa d'acabat sintètica per a
parquet flotant, per a ús comercial elevat, classe 33
(UNE-EN 13329), de 1190 a 1800 mm de llargària, de
120 a 190 mm d'amplària, 4.5 mm de gruix, amb base
de tauler de fibres d'alta densitat i unió a pressió

1,030

x 27,23000

=

28,04690

B7C7VLIV

m2

livyn basic

1,030

x 4,25000

=

4,37750

4,05669

DESPESES AUXILIARS

Paviment de terratzo abuixardat, de 40x40x3 cm,
color a definir per la DF Classe 3, inclou esglaó tipus
italià d'una peça i paviment rampa col·locat a truc de
maceta amb morter de ciment 1:6 sobre llit de sorra.

Import

Ma d'obra

COST EXECUCIÓ MATERIAL
K9C2V424

1,07640

Esglaó de pedra artificial de microgra preu alt, d'una
peça model italià, amb un cantell polit i abrillantat

Import

4,84000

Subtotal:

P-229

=

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Materials
Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

/R x 17,94000

m

Ma d'obra

m3

8,59600

0,060

B9V2A020

Sorra de pedrera de 0 a 5 mm

18,26000

DESPESES AUXILIARS

Unitats

D0701461

=

x 14,95000
x 32,02000

t

18,26000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
K93AV3C0

4,19540

0,400

Subtotal:
Subtotal:

P-228

=

Subtotal:

Materials
Pasta autoanivellant de ciment tipus CT amb classe
C30 de resistència a compressió, classe F7 de
resistència a flexió i classe A12 de resistència al
desgast Böhme, segons UNE-EN 13813,
subministrada en sacs

Parcial

/R x 19,07000
/R x 21,49000

€
B0310400

Subtotal:
kg

Preu

Materials
Unitats

B0731773

Pàg.: 134

Ma d'obra

Ma d'obra
A0127000

Data: 14/05/19

PARTIDES D'OBRA

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-227

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

9,41775
41,14

€

Subtotal:

32,42440

32,42440

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,05476

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

36,12956
1,80648

COST EXECUCIÓ MATERIAL

37,93603

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/05/19

Pàg.: 135

PARTIDES D'OBRA

KAMW1001

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

u

A013M000

h

A0140000
A012M000
A0122000

Tancaportes per a porta de vidre, encastat al paviment

Rend.: 1,000
Unitats

181,79
Preu

Parcial

€
Import

Ajudant muntador

0,070

h

Manobre

0,150

h

Oficial 1a muntador

0,300

h

Oficial 1a paleta

0,600

/R x 19,07000
/R x 17,94000

=

1,33490

=

2,69100

/R x 22,21000
/R x 21,49000

=

6,66300

=

12,89400

Subtotal:

23,58290

BAMW1001 u

Tancaportes per a porta de vidre, per a encastar al
paviment

1,000

x 149,12000

=

149,12000

D0701641

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0011

x 68,39550

=

0,07524

m3

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

149,19524

P-232

KAQSV237

u

23,58290

Rend.: 1,000
Unitats

149,19524

1,50 %

0,35374

5,00 %

173,13188
8,65659

COST EXECUCIÓ MATERIAL

A013M000

h

Ajudant muntador

0,070

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,300

135,03
Preu

Parcial

/R x 19,07000
/R x 22,21000

=

1,33490

=

6,66300

166,39054

Rend.: 1,000

230,19

Preu

Parcial

h

Oficial 1a fuster

1,554

A013A000

h

Ajudant fuster

0,070

x 120,48000

1,000

=

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

128,59787
6,42989

COST EXECUCIÓ MATERIAL

BAQQB237 u

Batent de mides aproximades 210x80 cm per a armari 2,000
compost de tauler DM hidròfug de 19mm de gruix
acabat pintat color a definir per la DF.

x 43,98000

=

87,96000

BAZGD170 u

Ferramenta per a porta d'armari de dues fulles
batents, de preu superior

x 24,63000

=

24,63000

Unitats

166,39
Preu

Parcial

h

Oficial 1a muntador

0,500

A013M000

h

Ajudant muntador

0,100

/R x 22,21000
/R x 19,07000

=

P-233

KAQSV542

u

€
Import

€

Import

=

Subtotal:

13,01200

Materials
Conjunt de poms d'acer inoxidable per a porta de vidre 1,000

x 145,26000
Subtotal:

=

2,50 %

0,88367

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

219,23059
10,96153
230,19212

Rend.: 1,000

Porta doble batent de mides totals aproximades
250x205 cm per a armari composta de tauler DM
hidròfug de 19mm de gruix acabat pintat color a
definir per la DF. Col·locat sobre marc de fusta de
40x40. Amb frontisses d'acer inoxidable de la casa
Vidur tipus vidre-paret o equivalent, i tirador en forma
de U acabat inox, de la casa Tesa sèrie Mare 400mm
o equivalent. Amb tapeta lateral i superior del mateix
material a les portes. Ref. Ai.P93+93.Fhp.c

253,41

Preu

Parcial

A012A000

h

Oficial 1a fuster

1,554

/R x 21,88000

=

34,00152

A013A000

h

Ajudant fuster

0,070

/R x 19,22000

=

1,34540

Subtotal:

145,26000
145,26000

183,00000

€

Import

Ma d'obra

1,90700
13,01200

35,34692

DESPESES AUXILIARS

Unitats

11,10500

183,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Ma d'obra
A012M000

1,000

Subtotal:

135,02776

Rend.: 1,000

Conjunt de poms d'acer inoxidable per a porta de
vidre, col·locats

35,34692
70,41000

120,48000
0,11997

1,34540

=

Bastiment d'envà per a armari amb travesser inferior,
de fulles batents de fusta de pi roig per a pintar, amb
un muntant i per a un buit d'obra de 175 cm
d'amplària i 225 cm d'alçària

7,99790

1,50 %

34,00152

=

x 70,41000

u

€

DESPESES AUXILIARS

=

1,000

BAPLA4P9

120,48000
120,48000

/R x 21,88000
/R x 19,22000
Subtotal:

Import

7,99790

Subtotal:

BAMWU002 u

158,46718
7,92336

Materials

181,78848

Subtotal:

u

5,00 %

Porta doble batent de mides totals aproximades
250x180 cm per a armari composta de tauler DM
hidròfug de 19mm de gruix acabat pintat color a
definir per la DF. Col·locat sobre marc de fusta de
40x40. Amb frontisses d'acer inoxidable de la casa
Vidur tipus vidre-paret o equivalent, i tirador en forma
de U acabat inox, de la casa Tesa sèrie Mare 400mm
o equivalent. Amb tapeta lateral i superior del mateix
material a les portes. Ref. Ai.P80+80.Fhp.c

Materials
Pany per a porta de vidre

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

A012A000

Ma d'obra

BAMW2000 u

0,19518

Unitats

DESPESES AUXILIARS

Pany per a porta de vidre, col·locat

1,50 %

Ma d'obra
Subtotal:

u

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Materials

KAMWU002

Pàg.: 136

PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

KAMW2002

Data: 14/05/19

145,26000

35,34692

Materials
BAPLA4P9

u

Bastiment d'envà per a armari amb travesser inferior,
de fulles batents de fusta de pi roig per a pintar, amb
un muntant i per a un buit d'obra de 175 cm

1,000

x 70,41000

=

70,41000

35,34692

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/05/19

Pàg.: 137

PARTIDES D'OBRA

d'amplària i 225 cm d'alçària

BAQQB548 u

x 24,63000

1,000

x 55,48000

Batent de mides aproximades 210x95 cm per a armari 2,000
compost de tauler DM hidròfug de 19mm de gruix
acabat pintat color a definir per la DF.

=
=

24,63000

h
h

Oficial 1a paleta
Manobre

0,100

/R x 21,49000

=

2,14900

0,100

/R x 17,94000

=

1,79400

Subtotal:
206,00000

5,00 %

B0710180

t

0,0145

x 31,29000

=

0,45371

241,34692
12,06735

Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7.5
N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

BB14C320

m

Passamà de perfil d'acer de 30 a 50 mm de diàmetre,
i suports de perfil d'acer de 15 mm de diàmetre cada
2m

2,000

x 9,28000

=

18,56000

91,18

Subtotal:

€

P-236
Preu

Parcial

KB32VA0E

m2

Import

Ma d'obra
A013F000

h

Ajudant manyà

0,200

/R x 19,15000

=

3,83000

A012F000

h

Oficial 1a manyà

0,400

/R x 21,83000

=

8,73200

Subtotal:

12,56200

12,56200

B0A62F90

u

Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

2,000

x 0,89000

=

1,78000

BB1218A0

m

Barana doble d’acer pintat de color gris fixat de
manera mecànica a terra mitjançant un perfil de
secció L d’ales desiguals de mida 100x50mm.
Muntants formats amb perfil de secció T de mides
40x40mm, i remat superior amb perfil en L de
100x50mm. , passamà de secció rodona amb
diàmetre de 50mm separat dels muntants 40mm
subjectat a muntant amb pipetes en L cada metre de
rodó 10mm soldat a muntant. Dos passamans
col·locat a una alçada de 1m i 0.7.

1,000

x 72,18000

=

72,18000

19,01371

2,50 %

0,09858

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

23,05529
1,15276
24,20805

Rend.: 1,000

Reixa exterior de muntants de platines de 50mm
e:8mm d’acer separades cada 10cm fixades a terra
mecànicament amb un perfil de secció en L d’ales
iguals de 50mm e:6mm, i amb remat superior de
platina de 50mm e:8mm, tot pintat de color RAL a
definir per la DF, alçada de la reixa 1,20m. Inclou
porta de doble fulla de mides 1,25x1,20m amb pany
d’embutir d’acer inoxidable per a fusteria metàl·lica i
clau, electrificat per a porter automàtic.

Unitats

98,61

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,300

A0140000

h

Manobre

0,400

/R x 21,49000
/R x 17,94000

=

6,44700

=

7,17600

Subtotal:

13,62300

13,62300

Materials
Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0055

x 78,80610

=

0,43343

BB32VRE2 u

Porta de doble fulla igual a la resta de reixa, de mides
1,25x1,20m amb pany d’embutir d’acer inoxidable per
a fusteria metàl·lica i clau, electrificat per a porter
automàtic.

0,100

x 125,45000

=

12,54500

BB32VRE1 m2

Reixa exterior de muntants de platines de 50mm
e:8mm d’acer separades cada 10cm fixades a terra
mecànicament amb un perfil de secció en L d’ales
iguals de 50mm e:6mm, i amb remat superior de
platina de 50mm e:8mm, tot pintat de color RAL a
definir per la DF, alçada de la reixa 1,20m.

0,950

x 70,50000

=

66,97500

D0701821

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

73,96000

0,31405

5,00 %

86,83605
4,34180
91,17785

Rend.: 1,000

Unitats

24,21

Preu

Parcial

m3

73,96000

2,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Barana doble d’acer pintat de color gris fixat de
manera mecànica al mur existent, passamà de secció
rodona amb diàmetre de 50mm separat de paret
40mm subjectat a paret amb pipetes en L cada metre
de rodó 10mm ncastades a paret amb embellidor.
Dos passamans col·locats a una alçada de 1m i 0.7.

3,94300

DESPESES AUXILIARS

Materials

m

19,01371

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Unitats

KB14V32E

3,94300

206,00000

253,41427

Rend.: 1,000

Barana doble d’acer pintat de color gris fixat de
manera mecànica a terra mitjançant un perfil de
secció L d’ales desiguals de mida 100x50mm.
Muntants formats amb perfil de secció T de mides
40x40mm, i remat superior amb perfil en L de
100x50mm. , passamà de secció rodona amb
diàmetre de 50mm separat dels muntants 40mm
subjectat a muntant amb pipetes en L cada metre de
rodó 10mm soldat a muntant. Dos passamans
col·locat a una alçada de 1m i 0.7.

A0140000

110,96000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
m

A0122000

Materials

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

P-235

Pàg.: 138

Ma d'obra

Ferramenta per a porta d'armari de dues fulles
batents, de preu superior

Subtotal:

KB12V8AM

Data: 14/05/19

PARTIDES D'OBRA

BAZGD170 u

P-234

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

€

Import

Subtotal:

79,52000

79,52000

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/05/19

Pàg.: 139

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,34058

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

93,91701
4,69585

m2

m

Vorada de separació de PVC de 13 cm. d'alçada tipus Secureedge de Global Edging o equivalent.
Part superior arrodonida en forma circular de tub i llengüeta inferior per a subjecció al terreny

12,10000

€

BAM2VMA1

u

Porta metàl·lica Talla-Focs pivotant galvanitzada més antifinger de dues fulles desiguals EI-60 C5
de mesures 1000x2050mm. i 400x2050m model. Túria Premium d'Andreu o equivalent, amb
certificat d'homologació, 3 xapes d'acer de 1mm. acoblades entre si sense soldadures, farcit de
material ignífug, doble capa de llana de roca i placa de cartró-guix, full de gruix 75mm., cargols
mètrics, 5 frontisses amb marcatge CE de doble pala i regulació en alçada, amb marc tipus CS5 de
1,5 mm. de gruix, ajustat i preparat per la seva fixació a obra mitjançant urpes d'acer o per cargolar
a bastiment de base, ferradura embotida amb tancament a un punt amb marcatge CE, escut de
placa quadrada d'acer inoxidable model Tesa Seine. Amb barra antipànic model Touch de Tesa o
equivalent, mecanitzada per a obertura electrificada. Inclou pany i clau per bloquejar l’entrada des
de l’exterior.

1.313,64000

€

BAQMVPAE

u

Porta de fusta d'una full batent de 43mm de gruix. Marc de la fulla de 27x33mm, ànima d'aglomerat
alleugerit, dos cares de tauler MDF de 8mm lacat amb pintura per MDF color a definir per la DF.
Inclou serigrafia segons plànol detall. Amb tapetes de MDF lacades amb pintura per MDF. Mida de
la fulla de 2,10x0,8m. Amb maneta tesa model sena acabat inox i clau tesa o equivalent.

164,32000

€

BB32VRE1

m2

Reixa exterior de muntants de platines de 50mm e:8mm d’acer separades cada 10cm fixades a
terra mecànicament amb un perfil de secció en L d’ales iguals de 50mm e:6mm, i amb remat
superior de platina de 50mm e:8mm, tot pintat de color RAL a definir per la DF, alçada de la reixa
1,20m.

70,50000

€

BB32VRE2

u

Porta de doble fulla igual a la resta de reixa, de mides 1,25x1,20m amb pany d’embutir d’acer
inoxidable per a fusteria metàl·lica i clau, electrificat per a porter automàtic.

125,45000

€

BBF2NC01

u

Finestra exterior de mides totals aproximades 387x212 cm composada per quatre mòduls iguals,
de mides 97x212 cm, part superior abatible i inferior fixa, d'alumini tipus CS68HV amb fulla oculta
de Reynaers o equivalent, amb trencament de pont tèrmic realitzat amb platines de poliamida de
23mm en forma d'omega reforçades amb fibra de vidre fixades als perfils d'alumini. Acabat lacat
color a definir per la DF.

906,24000

€

BBF2NN08

u

Porta exterior de mides totals aproximades 175x267 cm composada per dues fulles abatibles de
mides 105+70 x 215 cm i tarja superior fixa de 175x52 cm, d'alumini tipus CS68HV amb fulla oculta
de Reynaers o equivalent, amb trencament de pont tèrmic realitzat amb platines de poliamida de
23mm en forma d'omega reforçades amb fibra de vidre fixades als perfils d'alumini. Acabat lacat
color a definir per la DF.

607,80000

€

BBF2NNJ2

u

Finestra exterior de mides aproximades 207x138 cm amb dues fulles batents d'alumini tipus
CS68HV de Reynaers o equivalent, amb fulla oculta amb trencament de pont tèrmic realitzat amb
platines de poliamida de 23mm en forma d'omega reforçades amb fibra de vidre fixades als perfils
d'alumini. Acabat lacat color a definir per la DF.

551,70000

€

BBF2NNJ3

u

Finestra exterior de fulles practicables de mides aproximades 207x138 cm d'alumini tipus CS68HV
amb fulla oculta de Reynaers o equivalent, amb trencament de pont tèrmic realitzat amb platines de
poliamida de 23mm en forma d'omega reforçades amb fibra de vidre fixades als perfils d'alumini.
Acabat lacat color a definir per la DF.

567,53000

€

BBF2NNJ5

u

Finestra exterior de mides totals aproximades 364x120 cm amb una fulla practicable de 90x120 cm
i una fulla fixa de 274xx120 cm d'alumini tipus CS68HV amb fulla oculta de Reynaers o equivalent,
amb trencament de pont tèrmic realitzat amb platines de poliamida de 23mm en forma d'omega
reforçades amb fibra de vidre fixades als perfils d'alumini. Acabat lacat color a definir per la DF.

520,28000

€

BD13129B

m

Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 40
mm i de llargària 5 m, per a encolar

0,85000

€

BD13139B

m

Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 50
mm i de llargària 5 m, per a encolar

1,07000

€

BD13179B

m

Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110
mm i de llargària 5 m, per a encolar

2,64000

€

BDW3B200

u

Accessori genèric per a tub de PVC de D=40 mm

0,66000

€

BDW3B300

u

Accessori genèric per a tub de PVC de D=50 mm

1,05000

€

BDW3B700

u

Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm

4,88000

€

BDY3B200

u

Element de muntatge per a tub de PVC de D=40 mm

0,01000

€

BDY3B300

u

Element de muntatge per a tub de PVC de D=50 mm

0,02000

€

BDY3B700

u

Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm

0,07000

€

98,61286

Rend.: 1,000

Vidre aïllant de lluna incolora de 6 mm de gruix,
cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4 mm de gruix
amb 1 butiral de color estàndard de lluna d'incolor,
classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb
perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC

Unitats

62,60

Preu

Parcial

€

Import

h

Oficial 1a vidrier

/R x 20,89000

0,600

=

Subtotal:

12,53400
12,53400

12,53400

Materials
BC1F1843

m2

Vidre aïllant de lluna incolora de 6 mm de gruix,
cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4 mm de gruix
amb 1 butiral de color estàndard de lluna d'incolor,
classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600

x 46,77000

1,000

=

Subtotal:

46,77000

46,77000

KR3P2254

m3

46,77000

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,31335

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

59,61735
2,98087

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-237

62,59822

Rend.: 1,000

Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb
una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons
NTJ 07A, subministrada en sacs de 0.8 m3 i
escampada amb mitjans manuals

Unitats

85,45

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012P000

h

Oficial 1a jardiner

0,900

A013P000

h

Ajudant jardiner

0,900

/R x 25,24000
/R x 22,40000

=

22,71600

=

20,16000

Subtotal:

42,87600

42,87600

Materials
BR3P2250

Pàg.: 140

B96AVP10

Ma d'obra
A012E000

Data: 14/05/19

ALTRES

COST EXECUCIÓ MATERIAL
KC1F1843

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

m3

Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb
una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons
NTJ 07A, subministrada en sacs de 0.8 m3

x 34,08000

1,111

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL

=

37,86288

37,86288

37,86288

1,50 %

0,64314

5,00 %

81,38202
4,06910
85,45112

€
P-238 SS001
u
Seguretat i salut
Rend.: 1,000
2.155,31
______________________________________________________________________________________________________________

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

Data: 14/05/19

Pàg.: 141

ALTRES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/05/19

Pàg.: 142

PARTIDES D'OBRA

BFC17A00

m

Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x6,7 mm, sèrie S 2,5 segons UNE-EN
ISO 15874-2

3,78000

€

BFWC1420

u

Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 20 mm de diàmetre, per a soldar

0,85000

€

BFWC1520

u

Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, per a soldar

0,98000

€

BFWC1620

u

Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 32 mm de diàmetre, per a soldar

1,74000

€

BFWC1720

u

Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 40 mm de diàmetre, per a soldar

3,78000

€

BFYC1420

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 20 mm de
diàmetre, soldat

0,07000

€

BFYC1520

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de
diàmetre, soldat

0,12000

€

BFYC1620

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 32 mm de
diàmetre, soldat

0,18000

€

BFYC1720

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 40 mm de
diàmetre, soldat

0,26000

€

BG315320

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+),
tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

1,42000

€

BM312611

u

Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat

35,16000

€

BM313511

u

Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat

65,61000

€

BM3A1000

u

Armari per a extintor per a muntar superficialment

29,33000

€

BMY31000

u

Part proporcional d'elements especials per a extintors

0,28000

€

BQ5BV110

m

Taulell lineal d'acer inoxidable, damunt de tauler de DM hidròfug de 19mm de gruix amb les piques
del mateix material encastades i sòcol de 20 cm d'alçada tot soldat sense juntes.

358,40000

€

P-6

1Q71UV11

u

Rend.: 1,000

Moble format per mòduls inferiors i superiors. Armaris
i calaixeres de tauler de melamina e:1,8mm amb
revestiment laminat a dues cares color a definir per
DF. Cantoneres amb PVC llis, frontisses d'alumini
anoditzat amb possibilitat d'obertura màxima de 180º.
La base amb 4 potes anivellades amb regulació des
de l'interior, sòcol doble, el 1r integrat a l'armari,
fabricat en tauler marí e:19mm i 1 secundari de PVC
blanc. Taulell de treball tipus Silestone de gama mitja
o equivalent, acabat llis polit color a definir per DF
col·locat sobre taulell hidròfug. Tirador d’acer
inoxidable de secció circular de 40mm. Sòcol fins a
armari superior. Inclou forats als mobles per
integració de nevera, forn-microones, rentavaixelles i
campana extractora. Taulell amb forat per a pica i
placa d’inducció de 60x50cm. El taulell de la pica és
de sistema de regulació d’alçada motoritzada
mitjançant sistema hidràulic amb reforç estructural a
parament vertical.

Unitats

682,89

Preu

Parcial

€

Import

Partides d'obra
EQ712B71

u

Mòdul columna de moble de cuina, de 600x600 mm i
2200 mm d'alçària, amb 2 prestatges i 2 portes,
d'aglomerat amb melamina, preu econòmic, sobre
peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i
sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret

1,000

x 140,45265

=

140,45265

EQ712A71

u

Mòdul columna de moble de cuina, de 600x600 mm i
2200 mm d'alçària, amb 2 prestatges i 2 cassolers,
d'aglomerat amb melamina, preu econòmic, sobre
peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i
sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret

1,000

x 154,01265

=

154,01265

EQ7149B7

u

Mòdul raconer angular per a moble de cuina baix, de
(900x900)x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta
d'aglomerat amb melamina, preu econòmic, sobre
peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i
sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret

1,000

x 94,05726

=

94,05726

EQ5AU010 m

Taulell de resines sintètiques termoenduribles
reforçada amb fibres de fusta HPL, de 16 mm de
gruix i 60 cm d'amplada, amb cantells bisellats, fixat a
estructura de base o moble amb cargols

1,100

x 89,77066

=

98,74773

EQ7129B7

u

Mòdul d'aigüera per a moble de cuina baix, de
900x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta
d'aglomerat amb melamina, preu econòmic, sobre
peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i
sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret

1,000

x 91,66726

=

91,66726

EQ710677

u

Mòdul estàndard per a moble de cuina alt, de
600x330 mm i 700 mm d'alçària, d'aglomerat amb
melamina, preu econòmic, amb tiradors, ferratges i
regleta, col·locat fixat a la paret

1,000

x 71,43835

=

71,43835

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL

650,37590

5,00 %

650,37590
650,37590
32,51880
682,89470

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/05/19

Pàg.: 143

PARTIDES D'OBRA

P-7

1Q71V134

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

u

Rend.: 1,000

Illa de cuina format per quatre mòduls de tauler de
melamina e:1,8mm amb revestiment laminat a dues
cares color a definir per DF. Cantoneres amb PVC
llis, frontisses d'alumini anoditzat amb possibilitat
d'obertura màxima de 180º. La base amb 4 potes
anivellades amb regulació des de l'interior, sòcol
doble, el 1r integrat a l'armari, fabricat en tauler marí
e:19mm i 1 secundari de PVC blanc. Taulell de treball
i lateral tipus Silestone de gama mitja o equivalent,
acabat llis polit color a definir per DF col·locat sobre
taulell hidròfug. Tirador d’acer inoxidable de secció
circular de 40mm.

535,14

€

components i baixa viscositat i pont d'unió entre
superficies de formigó amb resines epoxi sense
dissolvents, de dos components

Unitats

u

u

EQ5AU010 m

Preu

Parcial

Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de
400x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta
d'aglomerat amb melamina, preu econòmic, sobre
peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i
sòcol, col·locat recolzat a terra i fixat a la paret

1,000

Mòdul estàndard per a moble de cuina alt, de
600x330 mm i 700 mm d'alçària, d'aglomerat amb
melamina, preu econòmic, amb tiradors, ferratges i
regleta, col·locat fixat a la paret

3,000

Taulell de resines sintètiques termoenduribles
reforçada amb fibres de fusta HPL, de 16 mm de
gruix i 60 cm d'amplada, amb cantells bisellats, fixat a
estructura de base o moble amb cargols

2,500

x 70,91176

=

x 71,43835

Import

K45RE000

m2

Pont d'unió entre superficies de formigó amb adhesiu
de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components

1,000

x 15,95218

=

15,95218

K4BP1116

u

Ancoratge amb acer en barres corrugades de 16 mm 4,000
de diàmetre, amb perforació i injectat continu
d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense
dissolvents, de dos components i baixa viscositat

x 11,73786

=

46,95144

70,91176

=

x 89,77066

=

224,42665

509,65346

44LFV111

m

509,65346

167,69

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Unitats

K31B3000

kg

Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

40,000

x 1,10683

=

44,27320

K31522H4

m3

Formigó per a rases i pous de fonaments,
HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

1,000

x 93,47564

=

93,47564

K31DC100

m2

Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de
fonaments

1,000

x 21,96029

=

21,96029

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL
43ZP1AE1

m2

Travada de fonament nou corregut a fonament
existent, amb perforació i injectat continu, introducció
d'acer en barres corrugades amb una quantia de 10.8
kg/m2, amb cavalcament, reblert posterior dels orificis
amb resines epoxi sense dissolvents, de dos

Rend.: 1,000

159,70913

5,00 %

66,05

€

Preu

Parcial

m2

Bigueta i revoltó per a sostre de 22+5 cm amb revoltó
de ceràmica i biguetes IPE 220 d'acer S275JR,
intereixos 60 cm

1,400

x 63,72186

=

89,21060

K45917C4

m3

Formigó per a sostres amb elements resistents
industrialitzats, HA-25/B/10/I de consistència tova i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb
bomba

0,070

x 91,29152

=

6,39041

K45RA011

m

Repicat puntual d'element estructural de formigó
armat i sanejat de les armadures fins descobrir-les,
amb mitjans manuals, càrrega manual de runa sobre
contenidor

2,000

x 9,19425

=

18,38850

K4B9DA66

m2

Armadura per a sostres amb elements resistents
AP500 T amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2.2 m
B500T UNE-EN 10080

1,200

x 2,66307

=

3,19568

K4FZ610L

m3

Ataconat amb maó massís d'elaboració mecànica en
estintolament de paret d'obra ceràmica, amb morter
mixt

0,036

x 592,44347

=

21,32796

K45GD7C5 m3

Formigó per a dau de recolzament, HA-25/B/10/I, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 10
mm, abocat manualment

0,036

x 113,11468

=

4,07213

K2R540E0

Transport de residus inerts o no especials a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat

0,100

x 20,37000

=

2,03700

159,70913
7,98546
167,69459

154,37

K4L4W6A5

159,70913

m3

62,90362

66,04880

Partides d'obra

Partides d'obra

P-9

Import

62,90362
3,14518

5,00 %

Rend.: 1,000

Tapar forat d'escala amb col·locació de bigueta
metàl·lica IPE 220 , amb repicat de paviment i capa
de compressió de la part afectada, col·locació de la
bigueta nova, restitució d'entrebigat amb supervisell
ceràmic, capa de compressió de formigó estructural
HA-25/B/10/I, abocat amb bomba, inclòs daus de
recolzament de formigó estructural HA-25/B/10/I,
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i
transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus

535,13613

Rend.: 1,000

Fonament de formigó armat HA-25/B/20/IIa abocat
amb bomba, armat amb 40 kg/m3 d'armadura AP500
S d'acer en barres corrugades i encofrat amb una
quantia d'1 m2/ m3

P-10

509,65346
25,48267

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
m3

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

214,31505

62,90362

COST EXECUCIÓ MATERIAL

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

43512H51

Parcial

Subtotal:

Subtotal:

P-8

Preu

Partides d'obra

Partides d'obra

EQ710677

Pàg.: 144

PARTIDES D'OBRA

Unitats
EQ7114B7

Data: 14/05/19

€

Import

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/05/19

Pàg.: 145

PARTIDES D'OBRA

K45RE000

m2

Pont d'unió entre superficies de formigó amb adhesiu
de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components

x 15,95218

0,150

=

147,01511

m

276,77

263,58984
13,17949

Preu

Parcial

x 9,47245

=

2,000

Reblert de recolzaments estructurals, amb morter
sense retracció de ciment i sorra

0,600

x 1,37171

=

0,82303

K4DGC500 m2

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a dau de
recolzament amb tauló de fusta

0,180

x 37,87654

=

6,81778

K45GD7C5 m3

Formigó per a dau de recolzament, HA-25/B/10/I, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 10
mm, abocat manualment

0,018

x 113,11468

=

2,03606

K4435111

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

43,000

x 1,33582

=

57,44026

kg

m

Rend.: 1,000

Estintolament de paret d'obra ceràmica de 14 a 20 cm
de gruix, amb perfils d'acer per a estructures S275JR
laminats en calent, amb una quantia de 242 kg/m, per
a pas de 1,5-5 m d'amplària, col·locat sobre pilars
d'acer S275JR laminats en calent ,ataconat amb
morter sense retracció perfil a paret existent i a
fonament i reparació amb reposició de peces de
brancal d'obra ceràmica amb peces de maó massís
d'elaboració mecànica R15 N/mm2, per a revestir de
290x140x50 mm, col·locades amb morter ciment 1:3,
inclòs apuntalament per les dues bandes amb puntal
tubular metàl·lic de <= 150 kN de càrrega màxima,
enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

Unitats

Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga a
una alçària <= 5 m amb puntal tubular metàl·lic de 3
tubs i <= 150 kN de càrrega màxima admissible, amb
elements de recolzament roscats

dm3

44M1V221

276,76933
814,76

Preu

Parcial

€

Import

Partides d'obra

Unitats
m

P-12

€

Import

Partides d'obra

E4ZZU001

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

154,36587

Rend.: 1,000

Estintolament de paret d'obra ceràmica de 14 a 20 cm
de gruix, amb un perfil d'acer per a estructures
S275JR laminats en calent, amb una quantia de 48.30
kg/m, per a pas de 0.8 a 1.5 m d'amplària, col·locat
sobre daus de recolzament de formigó estructural
HA-25/B/10/I de mides 20x20x20 cm, ataconat amb
morter sense retracció de perfil a paret existent i
reparació amb reposició de peces de brancal d'obra
ceràmica amb peces de maó massís d'elaboració
mecànica R15 N/mm2, per a revestir de 290x140x50
mm, col·locades amb morter ciment 1:3, inclòs
apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular
metàl·lic de <= 150 kN de càrrega màxima, enderroc
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

147,01511
147,01511
7,35076

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

K4C31520

Pàg.: 146

2,39283
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

44M1V111

Data: 14/05/19

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

P-11

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

kg

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

104,380

x 1,33582

=

139,43289

K2148251

m3

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

1,500

x 116,08301

=

174,12452

E4ZZU001

dm3

Reblert de recolzaments estructurals, amb morter
sense retracció de ciment i sorra

0,900

x 1,37171

=

1,23454

K4FR667F

m3

Reparació amb reposició de peces de brancal d'obra
ceràmica amb peces de maó massís d'elaboració
mecànica R15 N/mm2, per a revestir de 290x140x50
mm, col·locades amb morter ciment 1:3

0,252

x 450,37553

=

113,49463

K44Z5A25

kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a
l'obra amb soldadura

46,550

x 3,32075

=

154,58091

K4425025

kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a
elements d'ancoratge formats per peça simple, en
perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb
una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra
amb soldadura

15,590

x 1,60238

=

24,98110

K4415115

kg

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

74,140

x 1,75650

=

130,22691

K4C31520

m

Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga a
una alçària <= 5 m amb puntal tubular metàl·lic de 3
tubs i <= 150 kN de càrrega màxima admissible, amb
elements de recolzament roscats

4,000

x 9,47245

=

37,88980

18,94490

K2148251

m3

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

0,400

x 116,08301

=

46,43320

K4FR667F

m3

Reparació amb reposició de peces de brancal d'obra
ceràmica amb peces de maó massís d'elaboració
mecànica R15 N/mm2, per a revestir de 290x140x50
mm, col·locades amb morter ciment 1:3

0,252

x 450,37553

=

113,49463

K44Z5A25

kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a
l'obra amb soldadura

5,300

x 3,32075

=

17,59998

Subtotal:

K4435111

263,58984

263,58984

Subtotal:

775,96530

775,96530

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/05/19

Pàg.: 147

PARTIDES D'OBRA

5,00 %

u

814,76357

Rend.: 1,000

Estintolament de paret d'obra ceràmica de 29 cm de
gruix, amb dos perfil d'acer per a estructures S275JR
laminats en calent, amb una quantia de 182 kg/m, per
a una càrrega total de 24 t/m, per a pas de 1,5-3,5 m
d'amplària, col·locat sobre sobre daus de recolzament
de formigó estructural HA-25/B/10/I, apuntalament per
una banda amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kN
de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. no
inclou elements de fonamentació

585,67

€
Unitats

Preu

Parcial

K4FR667F

m3

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a
l'obra amb soldadura

12,000

Reparació amb reposició de peces de brancal d'obra
ceràmica amb peces de maó massís d'elaboració
mecànica R15 N/mm2, per a revestir de 290x140x50
mm, col·locades amb morter ciment 1:3

0,252

x 3,32075

x 450,37553

=

39,84900

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

2,000

x 116,08301

=

232,16602

K4435111

kg

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

67,400

x 1,33582

=

90,03427

Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga a
una alçària <= 5 m amb puntal tubular metàl·lic de 3
tubs i <= 150 kN de càrrega màxima admissible, amb
elements de recolzament roscats

6,000

x 9,47245

=

56,83470

K45GD7C5 m3

Formigó per a dau de recolzament, HA-25/B/10/I, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 10
mm, abocat manualment

0,036

x 113,11468

=

4,07213

K4FZ610L

Ataconat amb maó massís d'elaboració mecànica en
estintolament de paret d'obra ceràmica, amb morter
mixt

0,036

x 592,44347

=

21,32796

m3

Formació d'obertura en paret de façana d'obra de
fàbrica de 29 cms de gruix, amb formació/reparació
amb reposició de peces de brancal d'obra ceràmica
amb peces de maó massís d'elaboració mecànica
R15 N/mm2, per a revestir de 290x140x50 mm,
col·locades amb morter ciment 1:3 en paret existent
fins a forjat,dues lindes prefabricades de ceràmica
armada de 14 cm d'amplària i 2.7 m de llargària, per a
revestir, col·locada amb el mateix morter de la paret,

x 9,47245

=

56,83470

K4F7YK11

u

Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm
d'amplària i 2.7 m de llargària, per a revestir,
col·locada amb el mateix morter de la paret

2,000

x 41,00469

=

82,00938

K4FR667F

m3

Reparació amb reposició de peces de brancal d'obra
ceràmica amb peces de maó massís d'elaboració
mecànica R15 N/mm2, per a revestir de 290x140x50
mm, col·locades amb morter ciment 1:3

0,540

x 450,37553

=

243,20279

K4FZ610L

m3

Ataconat amb maó massís d'elaboració mecànica en
estintolament de paret d'obra ceràmica, amb morter
mixt

0,036

x 592,44347

=

21,32796

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

P-15

COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

6,000

403,37483

Import

Rend.: 1,000

557,77871

5,00 %

4A1EVFC2

u

423,54357

Rend.: 1,000

Finestra exterior de mides totals aproximades
387x212 cm composada per quatre mòduls iguals, de
mides 97x212 cm, part superior abatible i inferior fixa,
d'alumini tipus CS68HV amb fulla oculta de Reynaers
o equivalent, amb trencament de pont tèrmic realitzat
amb platines de poliamida de 23mm en forma
d'omega reforçades amb fibra de vidre fixades als
perfils d'alumini. Inclòs premarc. Acabat lacat color a
definir per la DF. Doble vidre tipus climalit
4+4/12/6mm amb cambra d'aire. Ref. Fe.P387.V

Unitats

403,37483
403,37483
20,16874

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

44M1V325

Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga a
una alçària <= 5 m amb puntal tubular metàl·lic de 3
tubs i <= 150 kN de càrrega màxima admissible, amb
elements de recolzament roscats

113,49463

m3

m

m

Subtotal:

Subtotal:

P-14

=

K2148251

K4C31520

Parcial

K4C31520

Import

Partides d'obra
kg

Preu

Partides d'obra

Unitats
K44Z5A25

Pàg.: 148

apuntalament per una banda amb puntal tubular
metàl·lic de <= 150 kN de càrrega màxima, enderroc
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor. no inclou elements de
fonamentació

775,96530
38,79827

COST EXECUCIÓ MATERIAL
44M1V224

Data: 14/05/19

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

P-13

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

1.545,32

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
557,77871
557,77871
27,88894

A012M000

h

Oficial 1a muntador

3,000

/R x 22,21000

=

66,63000

A013M000

h

Ajudant muntador

2,400

/R x 19,07000

=

45,76800

Subtotal:
KC1F1843

m2

585,66765
423,54

112,39800

Partides d'obra

€
BBF2NC01 u

Vidre aïllant de lluna incolora de 6 mm de gruix,
cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4 mm de gruix
amb 1 butiral de color estàndard de lluna d'incolor,
classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb
perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC

7,600

x 59,61735

=

453,09186

Finestra exterior de mides totals aproximades
387x212 cm composada per quatre mòduls iguals, de
mides 97x212 cm, part superior abatible i inferior fixa,
d'alumini tipus CS68HV amb fulla oculta de Reynaers
o equivalent, amb trencament de pont tèrmic realitzat
amb platines de poliamida de 23mm en forma
d'omega reforçades amb fibra de vidre fixades als

1,000

x 906,24000

=

906,24000

112,39800

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/05/19

Pàg.: 149

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/05/19

PARTIDES D'OBRA

perfils d'alumini. Acabat lacat color a definir per la DF.

A013M000

h

Ajudant muntador

/R x 19,07000

1,200

=

Subtotal:
Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

906,24000

4A1EVFV2

u

5,00 %

963,24

KC1F1843

m2

Vidre aïllant de lluna incolora de 6 mm de gruix,
cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4 mm de gruix
amb 1 butiral de color estàndard de lluna d'incolor,
classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb
perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC

2,400

x 59,61735

=

143,08164

€

BBF2NNJ2

u

Finestra exterior de mides aproximades 207x138 cm
amb dues fulles batents d'alumini tipus CS68HV de
Reynaers o equivalent, amb fulla oculta amb
trencament de pont tèrmic realitzat amb platines de
poliamida de 23mm en forma d'omega reforçades
amb fibra de vidre fixades als perfils d'alumini. Acabat
lacat color a definir per la DF.

1,000

x 551,70000

=

551,70000

Preu

Parcial

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Import

Ma d'obra
A013M000

h

Ajudant muntador

1,200

A012M000

h

Oficial 1a muntador

1,500

/R x 19,07000
/R x 22,21000

=

22,88400

=

33,31500

Subtotal:

56,19900

m2

BBF2NN08 u

Vidre aïllant de lluna incolora de 6 mm de gruix,
cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4 mm de gruix
amb 1 butiral de color estàndard de lluna d'incolor,
classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb
perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC

4,250

Porta exterior de mides totals aproximades 175x267
1,000
cm composada per dues fulles abatibles de mides
105+70 x 215 cm i tarja superior fixa de 175x52 cm,
d'alumini tipus CS68HV amb fulla oculta de Reynaers
o equivalent, amb trencament de pont tèrmic realitzat
amb platines de poliamida de 23mm en forma
d'omega reforçades amb fibra de vidre fixades als
perfils d'alumini. Acabat lacat color a definir per la DF.

x 59,61735

=

253,37374

x 607,80000

=

607,80000

P-18

4A1EVFV4

u

56,19900

607,80000

Oficial 1a muntador

1,500

881,42

Preu

Parcial

A013M000

h

Ajudant muntador

2,000

/R x 19,07000

=

38,14000

A012M000

h

Oficial 1a muntador

2,500

/R x 22,21000

=

55,52500
93,66500

KC1F1843

m2

Vidre aïllant de lluna incolora de 6 mm de gruix,
cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4 mm de gruix
amb 1 butiral de color estàndard de lluna d'incolor,
classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb
perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC

2,990

x 59,61735

=

178,25588

BBF2NNJ3

u

Finestra exterior de fulles practicables de mides
aproximades 207x138 cm d'alumini tipus CS68HV
amb fulla oculta de Reynaers o equivalent, amb
trencament de pont tèrmic realitzat amb platines de
poliamida de 23mm en forma d'omega reforçades
amb fibra de vidre fixades als perfils d'alumini. Acabat
lacat color a definir per la DF.

1,000

x 567,53000

=

567,53000

788,53

€

Subtotal:

Unitats
h

607,80000

963,24138

Preu

Parcial

Ma d'obra
A012M000

Unitats

917,37274
45,86864

5,00 %

Rend.: 1,000

Finestra exterior de fulles practicables de mides
aproximades 207x138 cm d'alumini tipus CS68HV
amb fulla oculta de Reynaers o equivalent, amb
trencament de pont tèrmic realitzat amb platines de
poliamida de 23mm en forma d'omega reforçades
amb fibra de vidre fixades als perfils d'alumini. Inclòs
premarc .Acabat lacat color a definir per la DF. Doble
vidre tipus climalit 4+4/12/6mm amb cambra d'aire.
Ref. Fe.P207.V

788,52967

Subtotal:

COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

750,98064
37,54903

5,00 %

Rend.: 1,000

Finestra exterior de fulles practicables de mides
aproximades 223x136 cm d'alumini tipus CS68HV
amb fulla oculta de Reynaers o equivalent, amb
trencament de pont tèrmic realitzat amb platines de
poliamida de 23mm en forma d'omega reforçades
amb fibra de vidre fixades als perfils d'alumini. Inclòs
premarc. Acabat lacat color a definir per la DF. Doble
vidre tipus climalit 4+4/12/6mm amb cambra d'aire.
Ref. Fe.P233.V

551,70000

€

Import

93,66500

Partides d'obra

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

4A1EVFV3

56,19900

Ma d'obra

Subtotal:

P-17

551,70000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Partides d'obra
KC1F1843

56,19900

Subtotal:
Unitats

22,88400

Partides d'obra

1.545,31635

Rend.: 1,000

Porta exterior de mides totals aproximades 175x267
cm composada per dues fulles abatibles de mides
105+70 x 215 cm i tarja superior fixa de 175x52 cm,
d'alumini tipus CS68HV amb fulla oculta de Reynaers
o equivalent, amb trencament de pont tèrmic realitzat
amb platines de poliamida de 23mm en forma
d'omega reforçades amb fibra de vidre fixades als
perfils d'alumini. Inclòs premarc. Acabat lacat color a
definir per la DF. Doble vidre tipus climalit
4+4/12/6mm amb cambra d'aire. Ref. Pe.P105+70.V

906,24000
1.471,72986
73,58649

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-16

Pàg.: 150

/R x 22,21000

=

33,31500

Import

567,53000

567,53000

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/05/19

Pàg.: 151

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

B0906000
839,45088
41,97254

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
4A1EVFV5

u

881,42342

Rend.: 1,000

Finestra exterior de mides totals aproximades
364x120 cm amb una fulla practicable de 90x120 cm i
una fulla fixa de 274xx120 cm d'alumini tipus CS68HV
amb fulla oculta de Reynaers o equivalent, amb
trencament de pont tèrmic realitzat amb platines de
poliamida de 23mm en forma d'omega reforçades
amb fibra de vidre fixades als perfils d'alumini. Inclòs
premarc. Acabat lacat color a definir per la DF. Doble
vidre tipus climalit 4+4/12/6mm amb cambra d'aire.
Ref. Fe.P364.V

907,82

kg

h

Oficial 1a muntador

3,000

A013M000

h

Ajudant muntador

2,400

Preu

Parcial

/R x 22,21000
/R x 19,07000

=

66,63000

=

45,76800

Subtotal:

E9UZ5MD0 m

u

112,39800

x 59,61735

3,890

=

K812V112

x 520,28000

Finestra exterior de mides totals aproximades
1,000
364x120 cm amb una fulla practicable de 90x120 cm i
una fulla fixa de 274xx120 cm d'alumini tipus CS68HV
amb fulla oculta de Reynaers o equivalent, amb
trencament de pont tèrmic realitzat amb platines de
poliamida de 23mm en forma d'omega reforçades
amb fibra de vidre fixades als perfils d'alumini. Acabat
lacat color a definir per la DF.

=

m2

7,87286

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,04137

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

16,07628
0,80381
16,88010

Rend.: 1,000

Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior,
a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1,
acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN
13279-1 inclòs formació d'arestes racons, reglada de
sòcol i unió amb plaques de cartró guix.

A0149000

h

Manobre guixaire

0,071

A0129000

h

Oficial 1a guixaire

0,143

12,95

Preu

Parcial

/R x 17,94000
/R x 21,49000

=

1,27374

=

3,07307

€

Import

4,34681

B0521200

kg

Guix de designació C6/20/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1

0,798

x 0,11000

=

0,08778

D07J1100

m3

Pasta de guix B1

0,0202

x 107,00140

=

2,16143

520,28000

Subtotal:

4,34681

520,28000

5,00 %

K812B012

m

Formació de racó en angle recte, amb guix B1,
acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN
13279-1

0,200

x 5,23112

=

1,04622

520,28000

K812D012

m

Reglada de sòcol, amb guix B1, acabat lliscat amb
guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1

0,500

x 5,18238

=

2,59119

864,58949
43,22947

E812A013

m

Formació d'aresta, amb guix B1, acabat lliscat amb
escaiola A segons la norma UNE-EN 13279-1

0,500

x 3,98226

=

1,99113

907,81896
16,88

Subtotal:

€

Unitats
h

Oficial 1a col·locador

0,120

A0140000

h

Manobre

0,010

Preu

Parcial

/R x 21,49000
/R x 17,94000

=

2,57880

=

0,17940

Subtotal:

2,75820

Materials
1,020

2,24921

Import

x 5,05000

=

5,15100

2,75820

P-231

KAM1VAD5

u

5,62854

5,62854

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,10867

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

12,33323
0,61666

COST EXECUCIÓ MATERIAL

A0127000

2,24921

Partides d'obra

Rend.: 1,000

Sòcol mitja canya per paviment vinilic amb
revestiment aplacat. Sòcol vinílic de 2mm de gruix i
20 cm d'alçada,
col·locat d'acord amb les
prescripcions del fabricant i el plec de condicions
tècniques, les juntes seran segellades en calent i a
45º en els angles. Inlou la formació de mitja canya.

Sòcol mitja canya per paviment vinilic amb
revestiment aplacat. Sòcol vinílic de 2mm de gruix i
20 cm d'alçada,

7,87286
7,87286

Unitats

Ma d'obra

B9U6P01W m

=

Ma d'obra

231,91149

COST EXECUCIÓ MATERIAL
m

x 7,87286

1,000

Subtotal:

Import

112,39800

5,40385

Materials

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

E9U6P01W

0,25285
5,40385

Subtotal:

Subtotal:

P-25

Mitja canya de radi 6 cm, feta amb morter de ciment

€

Partides d'obra

BBF2NNJ5

=

Partides d'obra

P-210

A012M000

Vidre aïllant de lluna incolora de 6 mm de gruix,
cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4 mm de gruix
amb 1 butiral de color estàndard de lluna d'incolor,
classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb
perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC

x 3,89000

0,065

Subtotal:

Ma d'obra

m2

Adhesiu de PVC

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Unitats

KC1F1843

Pàg.: 152

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

P-19

Data: 14/05/19

Tancament de vidre de mides aproximades totals
2.50x2.44 m format per una fulla batent de 2.10x0.90
m, tarja superior 0.40x2.44 m i mampara lateral de
2.10x1.54 m compostes d'un vidre templat de 10mm.
Porta col·locada sense marcs, d'obertura abatible
sobre frontisses d'acer inoxidable i mampara
col·locada sobre perfil en U d'acer inoxidable a la part
inferior i superior, siliconada a lateral. Tirador en
forma de U acabat inox, de la casa Tesa sèrie Mare
400mm o equivalent i pany amb clau acabat d'acer
inoxidable. Inclou vinil de color a definir per la DF fins
a una alçada de 1.10m. Subjectat fins a forjat amb

Rend.: 1,000

12,94989
2.198,91

€

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/05/19

Pàg.: 153

PARTIDES D'OBRA

perfil superior 40x40x4 atirantat fins a sostre cada 1m
màxim. Ref.Pi.P90+154.V.c

Unitats

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
A013E000

h

Ajudant vidrier

5,000

A012E000

h

Oficial 1a vidrier

5,000

/R x 18,91000
/R x 20,89000

=

94,55000

=

104,45000

Subtotal:

199,00000

199,00000

Materials
BAM11AD5 m2

Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10
mm de gruix amb una fulla batent, una tarja lateral i
una tarja superior, amb fixacions mecàniques

6,100

x 212,75000

=

1.297,77500

B0A6AH9B u

Tac d'acer de d 12 mm, amb cargol, volandera i
femella d'acer inoxidable i 120 mm de llargària

16,000

x 2,88000

=

46,08000

Subtotal:

1.343,85500

1.343,85500

Partides d'obra
Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a
elements d'ancoratge formats per peça composta, en
perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb
una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra
amb cargols

16,000

x 5,38582

=

86,17312

KAMWU002 u

Conjunt de poms d'acer inoxidable per a porta de
vidre, col·locats

1,000

x 158,46718

=

158,46718

KAMW2002 u

Pany per a porta de vidre, col·locat

1,000

=

128,59787

KAMW1001 u

Tancaportes per a porta de vidre, encastat al paviment 1,000

x 128,59787
x 173,13188

=

173,13188

K442502D

kg

Subtotal:

546,37005

546,37005

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

4,97500

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

2.094,20005
104,71000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

2.198,91005

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

PRESSUPOST

Data: 14/05/19

Obra

01

Pressupost 1815

Capítol

00

Treballs previs i replanteig general

Pàg.:

1

PRESSUPOST
TOTAL

Capitol

Data: 14/05/19

01.00.01.01

Fase

01

Treballs previs

Obra

01

Capitol

01

Enderrocs

Capítol

01

Sustentació de l'edifici i adequació del terreny

Fase

01

Condicionament del terreny

1 K219V311

m3

Enderroc de solera de formigó en massa i paviment existent, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor (P - 187)

124,48

3,141

m2

Retirada punutal de grava de grava amb mitjans manuals i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 174)

11,97

15,705

187,99

3 K219KFA0

m

Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim, amb
màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a
demolir (P - 186)

8,42

33,100

278,70

4 K21B2011

m

Arrencada de passamà ancorat, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor (P - 192)

1,91

6,000

11,46

5 K21B1011

m

Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 191)

6,32

6,000

37,92

m2

Enderroc puntual de paret de tancament de maó calat de 15 cm de
gruix, inclòs retirada de dintells i altres elements dins de la paret, a mà
i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor (P - 176)

13,74

56,500

776,31

7 K2148J34

m2

Enderroc de llosa d'escala de formigó armat, a mà i amb compressor i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 173)

40,27

5,589

225,07

8 K21A3011

u

Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 190)

9,56

20,000

191,20

9 K21A1011

u

Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor (P - 188)

19,12

8,000

152,96

10 K21A2011

u

Arrencada de full i bastiment de balconera amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 189)

19,12

5,000

95,60

11 K21B3011

m2

Arrencada de reixa metàl·lica amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor (P - 193)

6,32

6,560

41,46

12 K2194421

m2

Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 182)

5,74

273,100

1.567,59

13 K219CC11

m2

Enderroc de vorera de panot, amb compressor i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor (P - 185)

3,67

97,900

359,29

14 K219A121

m

Arrencada de revestiment d'esglaó, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 184)

5,74

45,600

261,74

15 K2197821

m

Arrencada de sòcol ceràmic o de pedra, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 183)

1,15

186,500

214,48

16 K2183501

m2

Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 177)

8,80

28,755

253,04

17 K2183761

m2

Arrencada d'aplacat de pedra natural en parament vertical, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P
- 178)

10,90

16,613

181,08

18 K218V231

m2

Repicat d'arrebossat de morter de ciment inclòs tall en revestiment de
2 cm de fondària amb disc de corborúmdum, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 179)

16,47

75,450

1.242,66

19 K2191305

m

Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 180)

3,87

12,800

49,54

20 K2192913

m2

Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de
gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor (P - 181)

10,06

11,535

116,04

Enderroc de paredó de ceràmica 10 cm de gruix, amb mitjans manuals
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 175)

7,83

95,785

7.385,12

Pressupost 1815

1 K222141C

m3

Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
contenidor (P - 194)

77,63

1,260

97,81

2 K2255R70

m3

Reblert de rasa o pou amb granulats de material reciclat de formigons,
en tongades de 25 cm com a màxim (P - 196)

19,08

1,260

24,04

TOTAL

6 K216V771

m2

2

390,99

2 K215V30A

21 K2163511

Pàg.:

750,00

EUR

Fase

01.01.01

121,85

Obra

01

Capítol

02

Pressupost 1815
Sistema estructural

Fase

01

Fonament i contenció de terres

Capitol

01

Fonaments directes

1 43512H51

m3

Fonament de formigó armat HA-25/B/20/IIa abocat amb bomba, armat
amb 40 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades i
encofrat amb una quantia d'1 m2/ m3 (P - 8)

167,69

1,323

221,85

2 43ZP1AE1

m2

Travada de fonament nou corregut a fonament existent, amb perforació
i injectat continu, introducció d'acer en barres corrugades amb una
quantia de 10.8 kg/m2, amb cavalcament, reblert posterior dels orificis
amb resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa
viscositat i pont d'unió entre superficies de formigó amb resines epoxi
sense dissolvents, de dos components (P - 9)

66,05

1,680

110,96

TOTAL

Capitol

01.02.01.01

Obra

01

Capítol

02

Sistema estructural

Fase

02

Estructura

Capitol

01

Altres

332,81

Pressupost 1815

1 44M1V111

m

Estintolament de paret d'obra ceràmica de 14 a 20 cm de gruix, amb
un perfil d'acer per a estructures S275JR laminats en calent, amb una
quantia de 48.30 kg/m, per a pas de 0.8 a 1.5 m d'amplària, col·locat
sobre daus de recolzament de formigó estructural HA-25/B/10/I de
mides 20x20x20 cm, ataconat amb morter sense retracció de perfil a
paret existent i reparació amb reposició de peces de brancal d'obra
ceràmica amb peces de maó massís d'elaboració mecànica R15
N/mm2, per a revestir de 290x140x50 mm, col·locades amb morter
ciment 1:3, inclòs apuntalament per les dues bandes amb puntal
tubular metàl·lic de <= 150 kN de càrrega màxima, enderroc amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P
- 11)

276,77

5,700

1.577,59

2 44M1V221

m

Estintolament de paret d'obra ceràmica de 14 a 20 cm de gruix, amb
perfils d'acer per a estructures S275JR laminats en calent, amb una
quantia de 242 kg/m, per a pas de 1,5-5 m d'amplària, col·locat sobre
pilars d'acer S275JR laminats en calent ,ataconat amb morter sense
retracció perfil a paret existent i a fonament i reparació amb reposició
de peces de brancal d'obra ceràmica amb peces de maó massís

814,76

7,500

6.110,70

EUR

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

PRESSUPOST

Data: 14/05/19

Pàg.:

3

d'elaboració mecànica R15 N/mm2, per a revestir de 290x140x50 mm,
col·locades amb morter ciment 1:3, inclòs apuntalament per les dues
bandes amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kN de càrrega màxima,
enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor (P - 12)
3 44M1V224

u

TOTAL

Estintolament de paret d'obra ceràmica de 29 cm de gruix, amb dos
perfil d'acer per a estructures S275JR laminats en calent, amb una
quantia de 182 kg/m, per a una càrrega total de 24 t/m, per a pas de
1,5-3,5 m d'amplària, col·locat sobre sobre daus de recolzament de
formigó estructural HA-25/B/10/I, apuntalament per una banda amb
puntal tubular metàl·lic de <= 150 kN de càrrega màxima, enderroc
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor. no inclou elements de fonamentació (P - 13)

585,67

1,000

585,67

m

Tapar forat d'escala amb col·locació de bigueta metàl·lica IPE 220 ,
amb repicat de paviment i capa de compressió de la part afectada,
col·locació de la bigueta nova, restitució d'entrebigat amb supervisell
ceràmic, capa de compressió de formigó estructural HA-25/B/10/I,
abocat amb bomba, inclòs daus de recolzament de formigó estructural
HA-25/B/10/I, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i
transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus (P 10)

154,37

4,700

725,54

5 44M1V325

u

Formació d'obertura en paret de façana d'obra de fàbrica de 29 cms de
gruix, amb formació/reparació amb reposició de peces de brancal
d'obra ceràmica amb peces de maó massís d'elaboració mecànica R15
N/mm2, per a revestir de 290x140x50 mm, col·locades amb morter
ciment 1:3 en paret existent fins a forjat,dues lindes prefabricades de
ceràmica armada de 14 cm d'amplària i 2.7 m de llargària, per a
revestir, col·locada amb el mateix morter de la paret, apuntalament per
una banda amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kN de càrrega
màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor. no inclou elements de fonamentació (P - 14)

423,54

1,000

423,54

Aïllament de gruix 3 cm, amb morter ignífug de ciment i perlita amb
vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, projectat sobre elements lineals
(P - 208)

12,69

TOTAL

m2

Capitol

22,249

01.02.02.01

Obra

01

Pressupost 1815

Capítol

03

Sistema d'envolvent i d'acabats exteriors

Fase

01

Façanes

Capitol

01

Part massissa

9.705,38

m3

Paret estructural per a revestir de 14 a 30 cm de gruix, de maó calat,
HD, R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons
norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM II, de
dosificació 1:4 (10 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb
una resistència a compressió de la paret de 6 N/mm2 inclòs trabat amb
parets existents (P - 201)

390,90

3,524

1.377,53

2 K614VPAG

m2

Paredó recolzat divisòria de 7.5 cm de gruix, de totxana de
290x140x75 mm, LD, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, per a
revestir, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5
N/mm2) de designació (G) segons la norma UNE-EN 998-2 inclòs
trabat amb parets existents (P - 202)

20,15

21,060

424,36

Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de
3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:0,5:4, remolinat (P - 209)

25,04

Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica
amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat (P 219)

4,81

Formació d'escopidor en façana existent ,de 29 cm d'amplària, amb
maó de 29x14x4 cm, col·locat amb morter mixt 1:2:10 inclòs encast en
parets existents i impermeabilització amb polímer acrílic, amb una

24,78

4 K898D240

5 K8K1V14K

m2
m2

m

Pàg.:

145,870

6,600

01.03.01.01

Obra

01

Capítol

03

Sistema d'envolvent i d'acabats exteriors

Fase

01

Façanes

Capitol

02

Obertures

4

1.889,27
701,63

4.556,34

Pressupost 1815

1 4A1EVFV3

u

Finestra exterior de fulles practicables de mides aproximades 207x138
cm d'alumini tipus CS68HV amb fulla oculta de Reynaers o equivalent,
amb trencament de pont tèrmic realitzat amb platines de poliamida de
23mm en forma d'omega reforçades amb fibra de vidre fixades als
perfils d'alumini. Inclòs premarc .Acabat lacat color a definir per la DF.
Doble vidre tipus climalit 4+4/12/6mm amb cambra d'aire. Ref.
Fe.P207.V (P - 17)

788,53

1,000

788,53

2 4A1EVFV4

u

Finestra exterior de fulles practicables de mides aproximades 223x136
cm d'alumini tipus CS68HV amb fulla oculta de Reynaers o equivalent,
amb trencament de pont tèrmic realitzat amb platines de poliamida de
23mm en forma d'omega reforçades amb fibra de vidre fixades als
perfils d'alumini. Inclòs premarc. Acabat lacat color a definir per la DF.
Doble vidre tipus climalit 4+4/12/6mm amb cambra d'aire. Ref.
Fe.P233.V (P - 18)

881,42

2,000

1.762,84

3 4A1EVFV5

u

Finestra exterior de mides totals aproximades 364x120 cm amb una
fulla practicable de 90x120 cm i una fulla fixa de 274xx120 cm
d'alumini tipus CS68HV amb fulla oculta de Reynaers o equivalent,
amb trencament de pont tèrmic realitzat amb platines de poliamida de
23mm en forma d'omega reforçades amb fibra de vidre fixades als
perfils d'alumini. Inclòs premarc. Acabat lacat color a definir per la DF.
Doble vidre tipus climalit 4+4/12/6mm amb cambra d'aire. Ref.
Fe.P364.V (P - 19)

907,82

1,000

907,82

4 4A1EVFC2

u

Finestra exterior de mides totals aproximades 387x212 cm composada
per quatre mòduls iguals, de mides 97x212 cm, part superior abatible i
inferior fixa, d'alumini tipus CS68HV amb fulla oculta de Reynaers o
equivalent, amb trencament de pont tèrmic realitzat amb platines de
poliamida de 23mm en forma d'omega reforçades amb fibra de vidre
fixades als perfils d'alumini. Inclòs premarc. Acabat lacat color a definir
per la DF. Doble vidre tipus climalit 4+4/12/6mm amb cambra d'aire.
Ref. Fe.P387.V (P - 15)

1.545,32

1,000

1.545,32

5 4A1EVFV2

u

Porta exterior de mides totals aproximades 175x267 cm composada
per dues fulles abatibles de mides 105+70 x 215 cm i tarja superior fixa
de 175x52 cm, d'alumini tipus CS68HV amb fulla oculta de Reynaers o
equivalent, amb trencament de pont tèrmic realitzat amb platines de
poliamida de 23mm en forma d'omega reforçades amb fibra de vidre
fixades als perfils d'alumini. Inclòs premarc. Acabat lacat color a definir
per la DF. Doble vidre tipus climalit 4+4/12/6mm amb cambra d'aire.
Ref. Pe.P105+70.V (P - 16)

963,24

1,000

963,24

6 K8K1VA4K

m

Escopidor de 29 cm d'amplària, amb rajola ceràmica igual a l'existent
de mides 14.5x15.4x3 cm amb trencaaigües, col·locada amb morter
mixt 1:2:10, elaborat a l'obra (P - 223)

23,60

14,150

333,94

TOTAL
75,450

Capitol

282,34

1 K4F2V575

3 K81126D2

Data: 14/05/19
dotació de 2 kg/m2 (P - 222)

4 44LFV111

6 K7D21523

PRESSUPOST

Capitol

01.03.01.02

Obra

01

Capítol

04

Sistemes de compartimentació i acabats interiors

Fase

01

Compartimentació vertical

Capitol

01

Part massissa

6.301,69

Pressupost 1815

163,55

EUR

EUR

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

PRESSUPOST

1 K4F2V575

2 K614VPAG

3 K652VJ43

m3

m2

m2

Data: 14/05/19

Paret estructural per a revestir de 14 a 30 cm de gruix, de maó calat,
HD, R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons
norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM II, de
dosificació 1:4 (10 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb
una resistència a compressió de la paret de 6 N/mm2 inclòs trabat amb
parets existents (P - 201)

390,90

Paredó recolzat divisòria de 7.5 cm de gruix, de totxana de
290x140x75 mm, LD, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, per a
revestir, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5
N/mm2) de designació (G) segons la norma UNE-EN 998-2 inclòs
trabat amb parets existents (P - 202)

20,15

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 98 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48
mm d'amplària, 2 plaques a cada cara,una amb dues tipus estàndard
(A) de 12.5 mm de gruix i l'altra amb una placa tipus estàndard (A) i
una tipus hidròfuga (H) de 12.5 mm de gruix cadascuna, fixades
mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de vidre de
resistència tèrmica >= 1,026 m2.K/W ref. E02 (P - 206)

41,47

Pàg.:

5,388

2,475

3,300

5

38,83

59,400

2.306,50

5 K6526H43

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 78 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48
mm d'amplària, 1 placa a cada cara, una estàndard (A) de 15 mm i
l'altra hidròfuga (H) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament i
aïllament de plaques de llana mineral de vidre de resistència tèrmica
>= 1,026 m2.K/W. Ref. E03 (P - 204)

31,90

5,500

175,45

6 K652VJA3

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 120 mm, muntants cada 600 mm de 70 mm d'amplària i canals de
70 mm d'amplària, 2 plaques a cada cara, una amb dues tipus
estàndard (A) de 12.5 mm de gruix i l'altra amb una placa tipus
estàndard (A) i una tipus hidròfuga (H) de 12.5 mm de gruix
cadascuna, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana
mineral de vidre de resistència tèrmica >= 1,538 m2.K/W. Ref. E05 (P
- 207)

42,61

18,013

767,53

7 K6526HA3

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 cada cara, una estàndard (A) de 15 mm i
l'altra hidròfuga (H) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament i
aïllament de plaques de llana mineral de vidre de resistència tèrmica
>= 1,538 m2.K/W. Ref. E06 (P - 205)

33,04

10,313

340,74

Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura
autoportant arriostrada reforçada en H amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 60,5 mm, muntants
cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb
1 placa tipus estàndard (A) de 12.5 mm de gruix, fixada mecànicament
i aïllament amb plaques de llana mineral de vidre.Ref. E04 (P - 213)

43,92

TOTAL

Capitol

01.04.01.01

Obra

01

Pressupost 1815

Capítol

04

Sistemes de compartimentació i acabats interiors

01

Compartimentació vertical

Capitol

02

Obertures

Pàg.:

6

1 1A21VPO1

u

Porta de fusta d'una full batent de 43mm de gruix. Marc de la fulla de
27x33mm, ànima d'aglomerat alleugerit, dos cares de tauler MDF de
8mm lacat amb pintura per MDF color a definir per la DF. Inclou
serigrafia segons plànol detall. Amb tapetes de MDF lacades amb
pintura per MDF. Mida de la fulla de 2,10x0,9m. Amb maneta tesa
model sena acabat inox i clau tesa o equivalent. Tot segons plànols de
detall i indicacions de la DF. Ref. Pi.P90.Fl.a (P - 3)

204,16

6,000

1.224,96

2 1A21VPAE

u

Porta de fusta d'una full batent de 43mm de gruix. Marc de la fulla de
27x33mm, ànima d'aglomerat alleugerit, dos cares de tauler MDF de
8mm lacat amb pintura per MDF color a definir per la DF. Inclou
serigrafia segons plànol detall. Amb tapetes de MDF lacades amb
pintura per MDF. Mida de la fulla de 2,10x0,8m. Amb maneta tesa
model sena acabat inox i clau tesa o equivalent. Tot segons plànols de
detall i indicacions de la DF. Ref. Pi.P80.Fl.a (P - 1)

192,95

1,000

192,95

3 1A21VPR3

u

Porta interior de 90x210 cm llum de pas formada per una fulla
corredissa de 43mm de gruix amb bastiment perimetral de fusta dura
de 27x33mm, cantell acabat amb ABS llis, ànima d'aglomerat hidròfug
alleugerit, 2 cares de tauler MDF hidròfug de 8 mm acabat pintat color
a definir per la DF. Bastiment de fusta interior, revestit amb panell de
MDF hidròfug 11mm pintat. Contramarc metàl·lic tipus Eclisse model
Syntesis versió cartró guix o equivalent amb guia rail extraïble
d'alumini 6060 norma UNE 9006:1 i carros de lliscament amb coixinets
de boles revestits amb niló elastomèric durabilitat 100.000 cicles UNI
EN 1527. El contramarc ha de ser fabricat per perfils de xapa
galvanitzada SK 0.9mm de gruix, compost de 14 travessers
horitzontals, muntants verticals reforçats, travesser superior metàl·lic.
Tirador en forma de U acabat inox, de la casa Tesa sèrie Mare 400mm
o equivalent i pany amb clau acabat d'acer inoxidable. Tot segons
plànols de detall del projecte d'execució. Ref. Pi.C90.Fhl.b (P - 4)

706,06

3,000

2.118,18

4 1A21VPR4

u

Porta interior de 90x210 cm llum de pas formada per una fulla
corredissa de 43mm de gruix amb bastiment perimetral de fusta dura
de 27x33mm, cantell acabat amb ABS llis, ànima d'aglomerat hidròfug
alleugerit, 2 cares de tauler MDF hidròfug de 8 mm acabat pintat color
a definir per la DF. Bastiment de fusta interior, revestit amb panell de
MDF hidròfug 11mm pintat. Contramarc metàl·lic tipus Eclisse model
Syntesis versió cartró guix o equivalent amb guia rail extraïble
d'alumini 6060 norma UNE 9006:1 i carros de lliscament amb coixinets
de boles revestits amb niló elastomèric durabilitat 100.000 cicles UNI
EN 1527. El contramarc ha de ser fabricat per perfils de xapa
galvanitzada SK 0.9mm de gruix, compost de 14 travessers
horitzontals, muntants verticals reforçats, travesser superior metàl·lic.
Tirador en forma de U acabat inox, de la casa Tesa sèrie Mare 400mm
o equivalent i i passador encastat amb possibilitat d'obertura des de
l'exterior de la casa Tesa model Serie Mare condena redonda o
equivalent.Tot segons plànols de detall del projecte d'execució. Ref.
Pi.C90.Fl.b (P - 5)

745,96

1,000

745,96

5 1A21VPF4

u

Porta de 80+40x210 cm de llum de pas formada per dues fulles
batents de 43mm de gruix amb bastiment perimetral de fusta dura de
27x33mm, cantell acabat amb ABS llis, ànima d'aglomerat alleugerit. 2
cares de tauler MDF hidròfug de 8 mm lacat amb pintura per MDF
color a definir per la DF. Amb tapetes de MDF lacades amb pintura per
MDF. Mida d'una fulla de 2,10x0,8m i l'altra de 2,10x0,4m. Amb
maneta tesa model sena acabat inox i clau tesa o equivalent.Tot
segons plànols de detall del projecte d'execució. Ref. Pi.P80+40.Fl.a
(P - 2)

420,23

1,000

420,23

6 EAM2V120

u

Porta metàl·lica Talla-Focs pivotant galvanitzada més antifinger de
dues fulles desiguals EI-60 C5 de mesures 1000x2050mm. i
400x2050m model. Túria Premium d'Andreu o equivalent, amb
certificat d'homologació, 3 xapes d'acer de 1mm. acoblades entre si
sense soldadures, farcit de material ignífug, doble capa de llana de
roca i placa de cartró-guix, full de gruix 75mm., cargols mètrics, 5

1.734,74

1,000

1.734,74

136,85

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 98 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48
mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 12.5 mm
de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de
llana mineral de vidre de resistència tèrmica >= 1,026 m2.K/W ref. E01
(P - 203)

6,326

Fase

49,87

m2

m2

Data: 14/05/19

2.106,17

4 K652244T

8 K83EV36F

PRESSUPOST

277,84

6.160,95

EUR

EUR

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

PRESSUPOST

Data: 14/05/19

Pàg.:

7

frontisses amb marcatge CE de doble pala i regulació en alçada, amb
marc tipus CS5 de 1,5 mm. de gruix, ajustat i preparat per la seva
fixació a obra mitjançant urpes d'acer o per cargolar a bastiment de
base, ferradura embotida amb tancament a un punt amb marcatge CE,
escut de placa quadrada d'acer inoxidable model Tesa Seine. Amb
barra antipànic model Touch de Tesa o equivalent i selector tipus GS
5000 de la casa Geze o equivalent integrat a la porta. Mecanitzat per a
obertura electrificada. Inclou pany i clau per bloquejar l’entrada des de
l’exterior. Ref. Pi.P100+30.M (P - 27)
7 KAM1VAD5

8 KAQSV237

9 KAQSV542

10 EAU1VA20

TOTAL

u

u

u

u

Capitol

2.198,91

Porta doble batent de mides totals aproximades 250x180 cm per a
armari composta de tauler DM hidròfug de 19mm de gruix acabat
pintat color a definir per la DF. Col·locat sobre marc de fusta de 40x40.
Amb frontisses d'acer inoxidable de la casa Vidur tipus vidre-paret o
equivalent, i tirador en forma de U acabat inox, de la casa Tesa sèrie
Mare 400mm o equivalent. Amb tapeta lateral i superior del mateix
material a les portes. Ref. Ai.P80+80.Fhp.c (P - 232)

230,19

Porta doble batent de mides totals aproximades 250x205 cm per a
armari composta de tauler DM hidròfug de 19mm de gruix acabat
pintat color a definir per la DF. Col·locat sobre marc de fusta de 40x40.
Amb frontisses d'acer inoxidable de la casa Vidur tipus vidre-paret o
equivalent, i tirador en forma de U acabat inox, de la casa Tesa sèrie
Mare 400mm o equivalent. Amb tapeta lateral i superior del mateix
material a les portes. Ref. Ai.P93+93.Fhp.c (P - 233)

253,41

Paret maniobrable insonoritzada PMI ANAUNIA model A430 amb
aïllament acústic Rw 0 43 Db o equivalent. La paret està composada
per elements independents entre si, penjats mitjançant carros de
lliscament amb coixinets a esfera de Dmin =40 mm a una guia de
sostre d'alumini anoditzat de 121x88 mm, amb aletes de suport fals
sostre al tall inferior guia. Elgruix total de la paret es de 106 mm. Altura
total 2.25 m i Els panells de revestiment estan fets de conglomerat
classe E1 (baixa emissió de formaldeido) de 16 mm de gruix, ignífug
classe 1, amb fresat vertical en tota la seva longitud per contenir el
perfil vertical de topall. Acabat superficial de melamina, color a definir
per la DF. Inclòs estructura (biga) suportació a forjat. Inclou estructura
d'envà mòbil, tubular, platinesde suport de tub pintades anticorrosió i
formació d'encastos a parets. (P - 28)

2.000,70

Pressupost 1815

Capítol

04

Sistemes de compartimentació i acabats interiors

Fase

01

Compartimentació vertical

Capitol

03

Acabats interiors

1 K812V112

2 K8251223

1,000

m2

m2

Pàg.:

8

2.198,91

3 E867V0FT

m2

Revestiment de parament vertical amb làmina vinílica d'1 mm de gruix
acabat ratllat o amb dibuix de la casa Vescom o equivalent a definir
per la direcció facultativa, col·locat adherit, inclòs preparació de suport
amb raspat i allisat de la paret. (P - 23)

27,45

14,850

407,63

4 K8788200

m2

Preparació de paraments per a pintar, realitzada amb massilla de
polièster bicomponent per a interior (P - 218)

3,10

508,030

1.574,89

5 K898JTA0

m2

Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica tixotròpica,
amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 220)

6,47

622,250

4.025,96

TOTAL

1,000

1,000

1,000

01.04.01.02
01

Data: 14/05/19
adhesiu per a rajola ceràmica C1 T (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG1 (UNE-EN 13888) (P - 212)

Tancament de vidre de mides aproximades totals 2.50x2.44 m format
per una fulla batent de 2.10x0.90 m, tarja superior 0.40x2.44 m i
mampara lateral de 2.10x1.54 m compostes d'un vidre templat de
10mm. Porta col·locada sense marcs, d'obertura abatible sobre
frontisses d'acer inoxidable i mampara col·locada sobre perfil en U
d'acer inoxidable a la part inferior i superior, siliconada a lateral.
Tirador en forma de U acabat inox, de la casa Tesa sèrie Mare 400mm
o equivalent i pany amb clau acabat d'acer inoxidable. Inclou vinil de
color a definir per la DF fins a una alçada de 1.10m. Subjectat fins a
forjat amb perfil superior 40x40x4 atirantat fins a sostre cada 1m
màxim. Ref.Pi.P90+154.V.c (P - 231)

Obra

PRESSUPOST

12,95

Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola
de ceràmica de pasta blanca esmaltada mat, , grup BIII (UNE-EN
14411), preu alt, de mides 20x60cm o equivalent, col·locades amb

28,46

132,688

86,340

01.04.01.03

Obra

01

Capítol

04

Sistemes de compartimentació i acabats interiors

Fase

02

Compartimentació horitzontal

Capitol

01

Acabats interiors

10.184,03

Pressupost 1815

230,19

253,41

1 E9P2V192

m2

Paviment de PVC homogeni en rotlle, classe 34-43, segons UNE-EN
649 i gruix de 2 mm, col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa
i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm tipus Aquarius
d'Altro o equivalent. Color a definir per la DF. Antilliscant classe 3, amb
creació de pendents. (P - 24)

39,61

16,788

664,97

2 E9U7V110

m

Sòcol de fusta de tauler hidròfug de DM de 25 mm de gruix,de
superfície rexapada color blanc, de 8 cm d´alçària, col·locat amb tacs
d´expansió i cargols (P - 26)

8,79

206,150

1.812,06

3 E9U6P01W

m

Sòcol mitja canya per paviment vinilic amb revestiment aplacat. Sòcol
vinílic de 2mm de gruix i 20 cm d'alçada, col·locat d'acord amb les
prescripcions del fabricant i el plec de condicions tècniques, les juntes
seran segellades en calent i a 45º en els angles. Inlou la formació de
mitja canya. (P - 25)

16,88

34,600

584,05

4 E8121412

m2

Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a més de
3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la
norma UNE-EN 13279-1 (P - 22)

8,99

24,325

218,68

5 K9QHV313

m2

Parquet flotant amb posts multicapa sintètics per a ús comercial elevat,
classe 33 (UNE-EN 13329), de 1190 a 1800 mm de llargària, de 120 a
190 mm d'amplària, 4.5 mm de gruix, amb base de tauler de fibres
d'alta densitat, amb unió a pressió model Classic Plank Optimum click
de la casa Pergo o equivalent , col·locat sobre làmina livyn Basic de
Pergo o equivalent. (P - 230)

37,94

212,377

8.057,58

6 K93628B0

m2

Solera de formigó HA-25/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm, abocat amb bomba (P 224)

26,18

15,705

411,16

7 K93AV3C0

m2

Capa de neteja i anivellament, de 5 cm de gruix, amb morter de ciment
1:8 (P - 228)

9,42

229,165

2.158,73

8 K93AD165

m2

Recrescuda i anivellament del suport de 10 mm de gruix, amb pasta
autoanivellant de ciment tipus CT-C30-F7-A12 segons UNE-EN 13813,
aplicada manualment (P - 227)

21,01

16,788

352,72

9 K8443260

m2

Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus D11 de Knauff o
equivalent amb placa tipus estàndard (A), per a revestir, de 12.5 mm
de gruix i vora afinada (BA), entramat d'acer galvanitzat format per
perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris
col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió
cada 1.2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (P - 215)

31,96

53,292

1.703,21

10 K84AVEF1

m2

Cel ras registrable de la casa Movinord o equivalent format per
plaques metàl·liques de 30 cm x 120 de llarg. nstal·lat sobre perfilaria
de cantell recte de 24 cm de base amb subjeccions autonivellables
amb barres de rosca. Acabat microperforat tipus 24/600 post pintat
amb una aplicació electrostàtica de pintura en pols de poliestirè
polimeritzat. (P - 217)

64,18

13,520

867,71

2.000,70

11.120,23

Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6
segons la norma UNE-EN 13279-1 inclòs formació d'arestes racons,
reglada de sòcol i unió amb plaques de cartró guix. (P - 210)

Capitol

1.718,31

2.457,24

EUR

EUR

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

PRESSUPOST
11 K842Q83A

12 K844V182

m2

m2

Data: 14/05/19

Pàg.:

Cel ras registrable de plaques de llana mineral compactada, acabat
superficial amb pintura color a definir per la DF, amb cantell rebaixat
(E) per a perfils de 15mm, de 600x 600 mm i 18 a 21 mm de gruix,
classe d'absorció acústica A segons UNE-EN ISO 11654, resistència a
la humitat 95% i reacció al foc A1, col·locat amb estructura d'acer
galvanitzat vista formada per perfils principals en forma de T invertida
de 15 mm de base cada 1.2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 1.2 m i perfils secundaris formant retícula, per a una
alçària de cel ras de 4 m com a màxim (P - 214)

27,54

Cel ras registrable i acústic tipus Danoline Contur de la casa Knauf o
equivalent de plaques de mides 60x60mm e:12,5mm amb perforacions
tipus Micro M1. Banda perimetral de placa tallada sense perforacions.
Sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat ocult format
per perfils principals amb forma de T invertida de 24 mm de base
col·locats cada 0,6 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió
cada 1.2 m, amb perfils secundaris col·locats , per a una alçària de cel
ras de 4 m com a màxim (P - 216)

51,22

24,065

7,000

9
662,75

358,54

13 K81RV1A0

m2

Pintat de paraments enguixats amb pintura acrílica antihumitat, prèvia
neteja amb lleixiu dissolt en aigua i producte fungicida. Inclou
reparacions puntuals de l'enguixat de cops i on ha calgut enderrocar
envans existents. (P - 211)

12,53

144,492

1.810,48

14 K898K2A0

m2

Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 221)

4,94

84,357

416,72

TOTAL

Capitol

01.04.02.01

Obra

01

Pressupost 1815

Capítol

05

Sistemes de condicionament, instal·lacions i serve

Fase

01

Instal·lacions d'aigua

Capitol

01

Producció

1 EEU11113

Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i
vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre, roscat
(P - 48)

15,21

u

Manòmetre per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 100 mm i
rosca de connexió de 1/2´´ G, instal·lat (P - 49)

26,90

1,000

26,90

3 EE228N5AL81Y u

Caldera de condensació de 24 kW de potència calorífica, de planxa
d'alumini, per a calefacció i aigua calenta sanitària MODEL PLATINUM
COMBI PLUS 24AIFM de la MARCA BAXI , de 3 bar de pressió,
producció d'aigua calenta sanitària i calefacció , per a gas natural, amb
vàlvules, inclou disposit acumulador de 80 L. Dissenyada segons els
requisits del REGLAMENTO 813/2013 , amb una classe d'eficiència
energètica en calefacció i aigua calenta sanitària segons
REGLAMENTO 811/2013, col·locada (P - 36)

4.555,98

1,000

4.555,98

2 EEU6A230

TOTAL

u

20.079,36

Capitol

01.05.01.01

Obra

01

Pressupost 1815

Capítol

05

Sistemes de condicionament, instal·lacions i serve

Fase

01

Instal·lacions d'aigua

Capitol

02

Distribució

1 EFB46831

2 EFB48A31

1,000

m

m

15,21

PRESSUPOST

Tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 3,5
mm de gruix, de la sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat
a pressió i col·locat superficialment (P - 52)

5,98

61,380

60,940

305,06

10

m

Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x2,8 mm,
sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 53)

3,92

73,040

286,32

4 EFC15B22

m

Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x3,5 mm,
sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 54)

4,82

27,940

134,67

5 EFC17B22

m

Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x5,5 mm,
sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 57)

8,94

54,120

483,83

6 EFQ3387L

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 22 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 58)

6,44

134,420

865,66

7 EFQ3389L

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 28 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 59)

7,38

88,880

655,93

8 EFQ338CL

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 42 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 61)

8,55

54,120

462,73

9 EJM12407

u

Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de
diàmetre nominal 1´´1/4, connectat a una bateria o a un ramal (P - 140)

126,74

1,000

126,74

10 EN317727

u

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 25 bar de PN i preu alt, muntada
superficialment (P - 150)

23,28

1,000

23,28

11 EN811597

u

Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/4 de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i
tancament de seient elàstic, muntada superficialment (P - 153)

25,16

1,000

25,16

12 EJ2Z4137

u

Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu mitjà, amb sortida de
diàmetre 1/2´´ i entrada de 1/2´´ (P - 124)

42,82

10,000

428,20

13 EJ2Z4139

u

Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu mitjà, amb sortida de
diàmetre 3/4´´ i entrada de 3/4´´ (P - 125)

50,29

8,000

402,32

14 ENE17604

u

Filtre colador d'acer inoxidable 1.4409 (AISI 316), de diàmetre nominal
1´´1/4, de 40 bar de PN, roscat, muntat superficialment (P - 154)

33,43

1,000

33,43

15 EJ2ZN43K

u

Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu
mitjà, amb dues unions roscades de 1/2´´ (P - 127)

11,61

20,000

232,20

16 EJ2ZA131

u

Aixeta de regulació, muntada superficialment, de llautó cromat, preu
mitjà, amb sortida per a maniguets roscada de diàmetre 1/2´´ i entrada
roscada de 1/2´´ (P - 126)

13,43

20,000

268,60

17 ENL2M246

u

Bomba centrífuga en línia per a instal·lacions d'ACS, de rotor sec,
connexions hidràuliques embridades de 25 mm diàmetre nominal en
l'aspiració i en la impulsió, per al següent punt de funcionament de 1
m3/h i 7 mca, motor monofàsic de 230 V i 190 W de potència a 2900
rpm, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb fixació mitjançant
rácords roscats.
Marca Sedical Model SAP 25/8 T. Totalment instal·lada i en perfecte
funcionament. (P - 156)

471,91

1,000

471,91

TOTAL

4,97

Pàg.:

3 EFC14B22

4.598,09

Tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 2,8
mm de gruix, de la sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat
a pressió i col·locat superficialment (P - 51)

Data: 14/05/19

Capitol

01.05.01.02

Obra

01

Capítol

05

Sistemes de condicionament, instal·lacions i serve

Fase

01

Instal·lacions d'aigua

Capitol

03

Connexió a instal·lació existent

5.570,46

Pressupost 1815

364,42

EUR

EUR

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

PRESSUPOST

Data: 14/05/19

Pàg.:

11

PRESSUPOST
2 EJ33TD02

1 EJ2ZTDI1

TOTAL

u

Capitol

Partida corresponent a la connexió de la xarxa de fontaneria a la
instal·lació existent. Incloent tot el material necessari, totalment
connectat i en perfecte funcionament. (P - 128)

217,56

1,000

01.05.01.03

Obra

01

Pressupost 1815

Capítol

05

Sistemes de condicionament, instal·lacions i serve

Fase

02

Evaquació d'aigües

Capitol

01

Evacuació aigües fecals

217,56

217,56

1 ED15TD02

m

Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm, incloses les peces especials i
fixat mecànicament amb brides (P - 34)

10,85

3,000

32,55

2 ED111B31

m

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm, fins a
baixant, caixa o clavegueró (P - 32)

14,70

4,670

68,65

3 ED111B71

m

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, fins a
baixant, caixa o clavegueró (P - 33)

20,84

3,300

68,77

4 EFA19442

m

Tub de PVC de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de
pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau
de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 50)

10,76

2,000

21,52

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 40 mm, fins a
baixant, caixa o clavegueró (P - 31)

13,99

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
amb pressió, de DN 110 mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN
1456-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a
30 cm per sobre del tub (P - 35)

30,11

5 ED111B21

6 ED7FP162

m

m

15,850

31,980

221,74

Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC,
de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal o a un sifó de PVC (P - 131)

11,36

3,000

34,08

8 EJ3847F7

u

Desguàs recte per a aigüera, amb sobreeixidor, tap i cadeneta
incorporats, de PVC, de diàmetre 50 mm, connectat a un ramal o a un
sifó de PVC (P - 134)

18,12

1,000

18,12

9 EJ3227DG

u

Desguàs sifònic per a plat de dutxa, amb reixeta incorporada, de PVC
de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal de PVC (P - 130)

26,39

3,000

79,17

10 EJ33U010

u

Sifó de botella per a lavabo d'acer inoxidable, de D 32 mm, amb
vàlvula, tap i cadeneta incorporats, connectat al ramal de PVC (P - 133)

18,40

3,000

55,20

11 EJ38B7DG

u

Sifó de botella per a aigüera d'una pica, de PVC, de diàmetre 40 mm,
connectat a un ramal de PVC (P - 135)

12,06

1,000

12,06

Obra

01

Pressupost 1815

Capítol

05

Sistemes de condicionament, instal·lacions i serve

Fase

02

Evaquació d'aigües

Capitol

02

Evacuació condensats

1 ED111B11

m

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 32 mm, fins a
baixant, caixa o clavegueró (P - 30)

1.574,78

13,86

21,250

6,94

7,000

01.05.02.02
01

Capítol

05

Sistemes de condicionament, instal·lacions i serve

Fase

02

Evaquació d'aigües

Capitol

03

Rases

12
48,58

343,11

Pressupost 1815

1 K2194421

m2

Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 182)

5,74

17,002

97,59

2 E222B836

m3

Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en
roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada
amb retroexcavadora amb martell trencador i amb les terres deixades
a la vora (P - 20)

43,25

7,659

331,25

3 E225177A

m3

Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades
de fins a 25 cm, amb una compactació del 90% del PM (P - 21)

3,42

5,959

20,38

4 K219V311

m3

Enderroc de solera de formigó en massa i paviment existent, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor (P - 187)

124,48

3,400

423,23

Capitol

01.05.02.03

Obra

01

Capítol

05

Sistemes de condicionament, instal·lacions i serve

Fase

02

Evaquació d'aigües

Capitol

04

Connexió a instal·lació existent

1 EJ2ZTDI2

01.05.02.01

Pàg.:

872,45

Pressupost 1815

962,92

u

Capitol

Capitol

Sifó registrable de PVC de diàmetre 32 mm, connectat a un ramal de
PVC (P - 132)

Obra

TOTAL

7 EJ3317P7

TOTAL

TOTAL

u

Data: 14/05/19

294,53

EUR

TOTAL

u

Capitol

Partida corresponent a la connexió de la xarxa de sanejement a la
instal·lació existent. Incloent tot el material necessari, totalment
connectat i en perfecte funcionament. (P - 129)

247,74

1,000

01.05.02.04

Obra

01

Capítol

05

Sistemes de condicionament, instal·lacions i serve

Fase

03

Instal·lacions climatització

Capitol

01

Producció

247,74

247,74

Pressupost 1815

1 EEJ7TD03

u

Refredadora exterior monobloc 19,7 kW GALLETI Refredadora d'aigua
de condensació per aire amb ventiladors centrifucs, de 19,7 kW de
potència frigorífica, i una potència elèctrica de 6,6kW amb alimentació
trifàsica de 400 V, amb 1 compressor del tipus hermètic rotatiu i fluid
frigorífic R407c, amb bescanviador de tubs de coure i aletes d'alumini
al costat de l'aire i bescanviador de plaques d'acer inoxidable al costat
de l'aigua (P - 41)

5.055,16

1,000

5.055,16

2 EEJ21222

u

Subministrament i instal·lació de fan-coil vertical, amb carcassa de
disseny realitzada en alumini lacat en blanc, amb ventilador tangencial,
per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 2 tubs, 1,32 kW de
potència frigorífica màxima i 1,38 kW de potència calorífica màxima,
de 40 W de potència elèctrica total absorbida, alimentació monofàsica
de 230 V, amb termòstat digital de temperatura ambient, safata de
recollida de condensats, i tarja de comunicació, col·locat en paret, prop

934,05

7,000

6.538,35

EUR

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

PRESSUPOST

Data: 14/05/19
de terra. Inclosos tots els accessoris de fixació
conexionado.Totalment instal·lat, provat i en perfecte funcionament.
Model ART-U-20, Marca GALLETTI. (P - 39)

3 EEJ7TD02

4 ENL21431

5 ENL2M246

u

u

u

Pàg.:

13

i

Subministrament i col·locació d'unitat interior del tipus conductes
horitzontal, amb ventilador centrífug, per a treballar en sistemes de
distribució per aigua, a 2 tubs, de 2,38 kW de potència frigorífica i 2,83
kW de potència calorífica màxima, a caudal de 341 m3 / h, amb filtre
d'aire G3 de polipropilè, motor BLDC, amb alimentació monofàsica a
230V / 50Hz, amb termòstat digital de temperatura ambient, amb
control electromecànic, tarja de comunicació, safata de recollida de
condensats i bomba de desguàs. Includos tots els materials auxiliars
de muntatge. Totalment instal·lat i en perfecte funcionament.
Model ESTRO-GT-6 Marca GALLETTI. (P - 40)

548,56

Bomba centrífuga en línia per a instal·lacions de climatització, de rotor
sec, connexions hidràuliques embridades de 25 mm diàmetre nominal
en l'aspiració i en la impulsió, per al següent punt de funcionament de
3 m3/h i 7 mca, motor monofàsic de 230 V i 190 W de potència a 2900
rpm, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb fixació mitjançant
rácords roscats.
Marca Sedical Model SAP 25/125-0,25/K. Totalment instal·lada i en
perfecte funcionament. (P - 155)

532,72

Bomba centrífuga en línia per a instal·lacions d'ACS, de rotor sec,
connexions hidràuliques embridades de 25 mm diàmetre nominal en
l'aspiració i en la impulsió, per al següent punt de funcionament de 1
m3/h i 7 mca, motor monofàsic de 230 V i 190 W de potència a 2900
rpm, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb fixació mitjançant
rácords roscats.
Marca Sedical Model SAP 25/8 T. Totalment instal·lada i en perfecte
funcionament. (P - 156)

471,91

4,000

1,000

2.194,24

532,72

1,000

471,91

u

Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de sostre alleugerit, de 5
a 20 cm de diàmetre i fins a 350 mm de fondària (P - 170)

7,19

1,000

7,19

7 EY03TDI1

u

Forat amb equips per a tall/broca de diamant, a paraments verticals,
de 5 a 20 cm de diàmetre i fins a 350 mm de fondària (P - 171)

8,26

8,000

66,08

Capitol

01.05.03.01

Obra

01

Pressupost 1815

Capítol

05

Sistemes de condicionament, instal·lacions i serve

Fase

03

Instal·lacions climatització

Capitol

02

Canonades

Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x4,4 mm,
sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 55)

6,50

49,380

320,97

2 EFC17A22

m

Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x6,7 mm,
sèrie S 2,5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 56)

9,36

89,020

833,23

3 EFQ338BL

m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 35 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 60)

8,10

49,380

399,98

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 42 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 61)

8,55

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
llautó, de diàmetre nominal 1/2´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada
superficialment (P - 147)

10,71

4 EFQ338CL

5 EN314727

m

u

89,020

11,72

1,000

11,72

7 EN316727

u

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
llautó, de diàmetre nominal 1´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada
superficialment (P - 149)

16,71

2,000

33,42

8 EN317727

u

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 25 bar de PN i preu alt, muntada
superficialment (P - 150)

23,28

2,000

46,56

9 EN318727

u

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
llautó, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 25 bar de PN i preu alt, muntada
superficialment (P - 151)

28,71

2,000

57,42

10 EN319727

u

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
llautó, de diàmetre nominal 2´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada
superficialment (P - 152)

42,72

12,000

512,64

Capitol

01.05.03.02

Obra

01

Capítol

05

Sistemes de condicionament, instal·lacions i serve

Fase

03

Instal·lacions climatització

Capitol

03

conductes

EUR

Pressupost 1815

Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW),
segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica >=
0,78125 m2.K/W, amb recobriment exterior de alumini i malla de reforç
i recobriment interior de teixit de vidre negre ref. 49876 de la serie
Conductes Climaver d'ISOVER , muntat encastat en el cel ras (P - 37)

40,16

12,504

502,16

2 EE618690

Aïllament tèrmic amb planxa d'escuma elastomèrica per a aïllament
tèrmic d'equips i conductes, autoadhesiva, de 19 mm de gruix, amb un
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, muntat
exteriorment, adherit (P - 38)

40,27

12,500

503,38

m2

Capitol

01.05.03.03

Obra

01

Capítol

05

Sistemes de condicionament, instal·lacions i serve

Fase

03

Instal·lacions climatització

Capitol

04

Difusors i reixes

1.005,54

Pressupost 1815

1 EEK2TD10

u

Difusor lineal d'alumini lacat en blanc, per a conducte, fixat a extradós
o fals sostre, inclòs plenum de connexió amb regulació de cabal, i tot el
material auxiliar de muntatge i fixació. Marca Madel, model LMT, de
dimensions 400x200 mm de secció recta i fixada al bastiment.
Totalment instal·lat i en perfecte funcionament. (P - 43)

57,45

4,000

229,80

2 EEK2TD11

u

Difusor lineal d'alumini lacat en blanc, per a conducte, fixat a extradós
o fals sostre, inclòs plenum de connexió amb regulació de cabal, i tot el
material auxiliar de muntatge i fixació. Marca Madel, model LMT, de
dimensions 400x150 mm de secció recta i fixada al bastiment.
Totalment instal·lat i en perfecte funcionament. (P - 44)

46,35

4,000

185,40

761,12

21,42

2.998,48

1 EE51KQ10KDFI m2

TOTAL
2,000

14

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
llautó, de diàmetre nominal 3/4´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada
superficialment (P - 148)

TOTAL

m

Pàg.:

u

14.865,65

1 EFC16B22

Data: 14/05/19

6 EN315727

TOTAL

6 EY031000

TOTAL

PRESSUPOST

Capitol

01.05.03.04

Obra

01

Pressupost 1815

Capítol

05

Sistemes de condicionament, instal·lacions i serve

415,20

EUR

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

PRESSUPOST

Data: 14/05/19

Fase

04

Sistema de ventilació

Capitol

01

Reixes i filtres

Pàg.:

15

u

Filtre d'aire circular d'eficàcia alta, de la classe F-8 segons la norma
UNE-EN 779, de 200 mm de diametre i de 135 mm de gruix, bastiment
de plàstic amb pestanya, cabal nominal de 900 m3/h i caiguda de
pressió inicial de 70 Pa, amb un rendiment mig fotomètric del 90 %,
muntat sobre bastidor o caixa (P - 47)

43,60

7,000

305,20

2 EEKNTD03

u

Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i
reixeta de malla metàl·lica, de 400x200 mm, aletes en Z i fixada al
bastiment (P - 45)

58,19

7,000

407,33

Boca d'extracció d'acer galvanitzat, regulable per a fixació mitjançant
clips a fals sostre. Amb acabat lacat blanc RAL 9010. Inclosos tots els
treballs i materials auxiliars per a la correcta finalització de la partida.
Marca Madel, model: BWC.
(P - 42)

13,19

TOTAL

u

Capitol

01

Pressupost 1815

Capítol

05

Sistemes de condicionament, instal·lacions i serve

Fase

04

Sistema de ventilació

Capitol

02

Ventiladors

1 EEM9TD02

TOTAL

4,000

01.05.04.01

Obra

u

Capitol

Ventilador en línia per a conducte rectangular de xapa acer galvanit.
de 450 x 150 mm, motor monofàsic, IP 54, 29 W de potència i un cabal
màxim de 125 m3/h , nivell de pressió sonora DE 24dB(A), muntat en
el conducte.
Marca: Soler&Palau, Model: TD-160/100 N SILENT. (P - 46)

01

Pressupost 1815

Capítol

05

Sistemes de condicionament, instal·lacions i serve

Fase

05

Instal·lacions elèctriques

Capitol

01

Quadres elèctrics

Titol 4

01

Quadre general (QGD)

u

16

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 87)

67,78

1,000

67,78

6 EG42129H

u

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 40 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0.03 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN (P - 88)

39,78

8,000

318,24

7 EG4242JH

u

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A
d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0.03 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN (P - 89)

179,91

1,000

179,91

8 EG424CJH

u

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A
d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de
desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN (P - 90)

246,10

1,000

246,10

9 EG4R86G0

u

Contactor amb comandament manual de 3 posicions, de 230 V de
tensió de control, 16 A d'intensitat nominal, tripolar (3P), 3NA, format
per 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària cada un, per a un circuit de
potència de 230 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1,
fixat a pressió (P - 92)

47,73

6,000

286,38

10 EG415DJC

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 86)

66,49

0,000

0,00

11 EG415DCC

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, tripolar (3P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 3
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 85)

50,98

0,000

0,00

12 EG47494E

u

Interruptor en càrrega modular de 63 A d'intensitat nominal i 400V de
tensió assignada d'aïllament (Ui), tetrapolar (4P), tall completament
aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels
contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús AC-22A segons
UNE-EN 60947-3, de 4 mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a
pressió (P - 91)

79,55

0,000

0,00

52,76

174,64

2,000

349,28

349,28

TOTAL
1 EG144TD5

Pàg.:

5 EG415DJD

765,29

01.05.04.02

Obra

Data: 14/05/19
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 84)

1 EEN11813

3 EEK1TD01

PRESSUPOST

Caixa per a quadre de distribució metàl·lic, i porta amb pany i clau, 5
fileres de 24 mòduls per a muntatge superficial, de dimensions
550x900x250mm, Incloent, repartidors, borners, obturadors, soports
per als rails, rails DIN, barra de terra perforada, borner de connexió a
terra, i tots els elements necessaris per al seu muntatge, fixació i
posada en servei. Totalment instal·lat i en perfecte funcionament. (P 62)

1.055,57

1,000

1.055,57

Titol 4

01.05.05.01.01

Obra

01

Capítol

05

Sistemes de condicionament, instal·lacions i serve

Fase

05

Instal·lacions elèctriques

Capitol

02

Conductors

2.733,71

Pressupost 1815

2 EG415D99

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 82)

35,88

8,000

287,04

1 EG325T24

m

Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb
designació ES07Z1-K (AS), Marcatge Cca-s1b,d1,a1, unipolar, de
secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió
fums, col·locat en tub (P - 79)

0,96

771,000

740,16

3 EG415D9B

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 83)

36,37

7,000

254,59

2 EG325T34

m

Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb
designació ES07Z1-K (AS), Marcatge Cca-s1b,d1,a1, unipolar, de
secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió
fums, col·locat en tub (P - 80)

1,13

624,000

705,12

4 EG415D9C

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN

38,10

1,000

38,10
EUR

EUR

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

PRESSUPOST

Data: 14/05/19

Pàg.:

17

3 EG325T54

m

Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb
designació ES07Z1-K (AS), Marcatge Cca-s1b,d1,a1, unipolar, de
secció 1 x 6 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums,
col·locat en tub (P - 81)

2,81

99,000

278,19

4 EG31T332

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), Marcatge Cca-s1b,d1,a1, tripolar, de secció 3
x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat superficialment (P - 76)

2,37

28,000

66,36

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), Marcatge Cca-s1b,d1,a1, tripolar, de secció 3
x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub (P - 77)

3,07

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), Marcatge Cca-s1b,d1,a1, tripolar, de secció 3
x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub (P - 78)

5,13

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 10 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en
tub (P - 74)

8,28

5 EG31T344

6 EG31T354

7 EG312664

TOTAL

m

m

m

Capitol

10,000

10,000

25,000

01.05.05.02

Obra

01

Pressupost 1815

Capítol

05

Sistemes de condicionament, instal·lacions i serve

Fase

05

Instal·lacions elèctriques

Capitol

03

Canalitzacions

30,70

PRESSUPOST
10 EG2DG6E8

TOTAL

m

Data: 14/05/19
Safata metàl·lica reixa amb coberta d'acer electrozincat, d'alçària 50
mm i amplària 150 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals
amb elements de suport (P - 73)

Capitol

Pàg.:

26,30

24,200

01.05.05.03

Obra

01

Capítol

05

Sistemes de condicionament, instal·lacions i serve

Fase

05

Instal·lacions elèctriques

Capitol

04

Mecanismes

18
636,46

2.849,13

Pressupost 1815

51,30

207,00

1 EG611021

u

Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt, encastada (P - 93)

1,91

44,000

2 EG612021

u

Caixa de mecanismes, per a dos elements, preu alt, encastada (P - 94)

2,79

0,000

0,00

3 EG613021

u

Caixa de mecanismes, per a tres elements, preu alt, encastada (P - 95)

3,45

0,000

0,00

4 EG63115B

u

Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral
(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i marc, preu alt, encastada (P - 104)

11,16

41,000

457,56

5 EG631EA3

u

Presa de corrent tipus universal, d'espigues planes (2P+T), 25 A 250
V, amb tapa, preu alt, encastada (P - 105)

13,97

1,000

13,97

6 EGA21113

u

Avisador acústic, de tipus universal, so brunzent, de 230 V de tensió
d'alimentació, amb tapa, preu alt, encastat (P - 114)

18,03

1,000

18,03

7 EG64TD10

u

Polsador, de superfície, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla ,
preu alt

10,30

1,000

10,30

2.078,83

84,04

(P - 109)

1 EG222511

m

Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat (P - 68)

0,92

180,000

165,60

2 EG222711

m

Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat (P - 69)

0,99

146,000

144,54

3 EG222811

m

Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat (P - 70)

1,05

33,000

34,65

4 EG222911

m

Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat (P - 71)

1,19

25,000

29,75

5 EG21251J

m

Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 66)

2,50

78,000

195,00

6 EG21271J

m

Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 67)

2,79

63,000

175,77

7 EG161512

u

Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 120x160 mm, amb grau
de protecció IP-40, muntada superficialment (P - 64)

19,18

14,000

268,52

8 EG161722

u

Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 160x200 mm, amb grau
de protecció IP-54, muntada superficialment (P - 65)

23,90

2,000

47,80

9 EG151512

u

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de
protecció IP-40, muntada superficialment (P - 63)

11,99

96,000

1.151,04

EUR

8 EG63D15S

u

Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral,
(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció
IP-55, preu alt, muntada superficialment (P - 106)

11,67

2,000

23,34

9 EG63TDI4

u

Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral, de
superfície(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, amb grau de protecció IP-44,
preu superior, encastada (P - 107)

22,06

0,000

0,00

10 EG63TDI5

u

Presa de corrent bipolar de superficie (2P+T), amb presa de terra, de
16 A 250 V, per a receptor monofàsic realitzada amb regleta dins de
caixa de derivació estanca, incloent amb tapa, amb grau de protecció
IP-44, totalment instal·lada i en perfecte funcionament. (P - 108)

37,50

12,000

450,00

11 EG61TDI1

u

Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de
treball, de material plàstic, de 3 columnes, amb capacitat per a 6
mecanismes modulars, muntat superficialment (P - 98)

26,28

0,000

0,00

12 EG61TDI2

u

Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de
treball, de material plàstic, de 2 columnes, amb capacitat per a 4
mecanismes modulars, muntat superficialment (P - 99)

21,20

0,000

0,00

13 EG61TD32

u

Subministrament i muntatge de caixa de mecanismes per a
centralització de funcions en lloc de treball, amb capacitat per a 6
mecanismes modulars de la sèrie LS990 de JUNG o equivalent,
composat per 4 preses de corrent i 2 preses de dades RJ45, muntat
superficialment. Inclosa la mecanització i les peces de connexió
necessàries per passar els conductors d'acord amb les indicacions de
la direcció facultativa. Inclosos tots els treballs i materials auxiliars per
a la correcta finalització de la partida. (P - 96)

62,73

3,000

188,19

14 EG61TD33

u

Subministrament i muntatge de caixa de mecanismes per a
centralització de funcions en lloc de treball, amb capacitat per a 6
mecanismes modulars de la sèrie LS990 de JUNG o equivalent,
composat per 2 preses de corrent i 2 preses de dades RJ45, muntat
superficialment. Inclosa la mecanització i les peces de connexió
necessàries per passar els conductors d'acord amb les indicacions de
la direcció facultativa. Inclosos tots els treballs i materials auxiliars per
a la correcta finalització de la partida. (P - 97)

55,00

2,000

110,00

EUR

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

PRESSUPOST
TOTAL

Capitol

Data: 14/05/19

Pàg.:

01.05.05.04

Obra

01

Pressupost 1815

Capítol

05

Sistemes de condicionament, instal·lacions i serve

Fase

06

Enllumenat

Capitol

01

Lluminàries

19

u

Subministrament i col·locació de lluminària d'emergència tipus LED de
superfície o empotrada, compacta, de 3W i 350 lm, de funcionament
no permanent. (P - 122)

67,39

16,000

1.078,24

2 EH32TD50

u

Downlight empotrable model MOODY G2 1700 WW WFL TRIAC BK,
de la marca LAMP. Cos fabricat en
injecció de alumini amb tractament de cataforesis. Model per COB
amb temperatura de color blanc càlid i equip electrònic incorporat.
Reflector Wide Flood. Amb grau de protecció IP20. Classe de
aillament II. (P - 117)

58,66

22,000

1.290,52

u

Downlight de superfície (P - 118)

137,88

28,000

3.860,64

4 EH32TD52

u

Lluminària tipus pantalla LED per empotrar model PLAT G3 600x600
3400 WW OPAL IP WH, 28 W de la marca LAMP. Fabricada en acer
pintatn en blanc mate i difusor opal de policarbonat. Model amb LED
MID-POWER, temperatura de color blanc càlid i equip electrònic
incorporat. (P - 119)

145,23

10,000

1.452,30

5 EH32TD69

u

Subministrament i muntatge de Tira flexible model FINE LED STRIP
IP65 24V 5M 9 W/m de la marca LAMP. Model per a LED
MID-*POWER, temperatura de color blanc càlid. Amb un grau de
protecció IP65. Classe d'aïllament III. Se subministra en bobina de 5
metres i adhesiu 3M a la zona posterior. Aquestes tires permeten el tall
modular. (P - 121)

193,60

3,000

580,80

Subministrament i muntatge de lluminària de superficie tipus LED de
12 W, 960 lm, temperatura de color 3000 K, acabat cromat.
Model Sheid, marca Exo Lighting, ref. 513B-L012B-32.
Totalment muntat i connexionat, en perfecte estat de funcionament.
Inclosos tots els treballs i materials auxiliars per l'acabament de la
partida. (P - 116)

138,04

u

1,000

Lluminària lineal tipus aplic per al mirall del lavabo (P - 120)

59,29

3,000

177,87

8 EH61TD23

u

Subministrament i col·locació de lluminària d'emergència tipus LED
empotrada, circular model Izar marca Daisalux o similar. (P - 123)

99,70

5,000

498,50

Subministrament i muntatge de punt de llum exterior a paret
temperatura de color i acabat portalàmpares segons DF. Totalment
muntat i connexionat, en perfecte estat de funcionament. Inclosos tots
els treballs i materials auxiliars per l'acabament de la partida. (P - 115)

21,04

9 EH32TD22

TOTAL

u

Capitol

1,000

01.05.06.01

Obra

01

Pressupost 1815

Capítol

05

Sistemes de condicionament, instal·lacions i serve

Fase

06

Enllumenat

Capitol

02

Mecanismes

16,51

1,000

16,51

5 EG731183

u

Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a càrregues
resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de tensió d'alimentació,
de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a
120 lux, amb tapa, preu alt, encastat (P - 111)

58,07

1,000

58,07

6 EG611021

u

Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt, encastada (P - 93)

1,91

26,000

49,66

7 EG612021

u

Caixa de mecanismes, per a dos elements, preu alt, encastada (P - 94)

2,79

0,000

0,00

8 EG613021

u

Caixa de mecanismes, per a tres elements, preu alt, encastada (P - 95)

3,45

0,000

0,00

9 EG68TD01

u

Subministrament i col·locació de panell de polsadors amb indicador
lumínic per al control de les línies d'enllumenat. Inclou tots els
accessoris necessaris. Totalment muntat i en perfecte funcionament.
(P - 110)

366,59

1,000

366,59

Capitol

01.05.06.02

Obra

01

Capítol

05

Sistemes de condicionament, instal·lacions i serve

Fase

07

Instal·lacions de protecció contra incendis

Capitol

01

Extinció d'incendis

21,04

9.097,95

1 EG621193

u

Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla,
preu alt, encastat (P - 100)

10,29

16,000

164,64

2 EG621G93

u

Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb
tecla, preu alt, encastat (P - 101)

10,53

10,000

105,30

3 EG621J93

u

Commutador de creuament, de tipus universal, unipolar (1P), 10
AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat (P - 102)

14,54

0,000

0,00

EUR

760,77

Pressupost 1815

1 EM31261J

u

Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a paret (P - 145)

46,01

2,000

92,02

2 EM31351K

u

Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment (P - 146)

117,58

1,000

117,58

3 EM11U001

u

Sistema de detecció de fums per a conductes constituït per un detector
de fums òptic de tipus convencional segons norma UNE-EN 54-7,
col·locat a l'interior d'una caixa metàl·lica proveïda de pilot d'alarma,
ràcords amb premsaestopa per a l'entrada de cables, i tubs de presa
de mostres per a inserir en el conducte, col·locat (P - 142)

134,68

0,000

0,00

TOTAL

u

20

Interruptor, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de
superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntat
superficialment (P - 103)

138,04

7 EH32TD53

Pàg.:

u

TOTAL

3 EH32TD51

Data: 14/05/19

4 EG62D1DJ
1.355,43

1 EH61TD20

6 EH32TD39

PRESSUPOST

Capitol

01.05.07.01

Obra

01

Capítol

05

Sistemes de condicionament, instal·lacions i serve

Fase

07

Instal·lacions de protecció contra incendis

Capitol

02

Detecció d'incendis

209,60

Pressupost 1815

1 EM111120

u

Detector de fums òptic per a instal·lació contra incendis convencional,
segons norma UNE-EN 54-7, amb base de superfície, muntat
superficialment (P - 141)

34,03

16,000

544,48

2 EM121406

u

Central de detecció d'incendis convencional per a 4 zones, amb doble
alimentació, amb funcions d'autoanàlisi automàtic amb indicador
d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova
d'alarma, i muntada a la paret (P - 143)

275,83

1,000

275,83

3 EM141202

u

Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional,
accionament manual per canvi posició d'element fràgil (rearmable),
segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment (P - 144)

124,57

2,000

249,14

4 EG315324

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS+), tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P 75)

2,18

130,000

283,40

5 EG222511

m

Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat

0,92

91,000

83,72

EUR

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

PRESSUPOST

Data: 14/05/19

Pàg.:

21

encastat (P - 68)
6 EG21251J

TOTAL

m

Capitol

Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 66)

2,50

39,000

01.05.07.02

Obra

01

Pressupost 1815

Capítol

05

Sistemes de condicionament, instal·lacions i serve

Fase

08

Especials

Capitol

01

Veu dades i televisió

1.534,07

u

Punt d'acces inalambric a 2,4 GHz, compatible norma IEEE 802.11
b/g/n, amb antena omnidireccional de 5 dBi de guany, amb protocols
de seguretat WEP,WPA i WPA2, amb alimentació i PoE segons norma
IEE 802.3 af, per a ús exterior, instal.lat superficialment i connectat (P
- 164)

775,56

1,000

775,56

2 EG222711

m

Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat (P - 69)

0,99

101,000

99,99

Canal aïllant de PVC per a quadres elèctrics i alimentació de
maquinaria , amb lateral llis, de 60x100 mm, muntada superficialment
(P - 72)

10,01

m

4 EG611021

u

Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt, encastada (P - 93)

5 EP14T112

u

6 EP15T112

7 EP434620

8 EP746211

m

m

u

6,000

60,06

1,91

1,000

1,91

Subministrament i col·locació de presa de senyal RTV/FI separadora
amb les següents característiques:
Atenuació (UHF): 1 dB
Atenuació (FI): 1,5 dB
Amb pas de corrent continua per a FI.
Marca Televés, model 5416.
Inclòs registre per a la col·locació de la presa encastada i també
embellidor de la mateixa marca i sèrie que la resta de mecanismes
previstos en el projecte elèctric corresponent.
Inclosos tots els accessoris necessaris per al seu muntatge i
funcionament.
Totalment muntada i en funcionament. (P - 158)

28,41

1,000

28,41

Subministrament i col·locació de cable coaxial amb les següents
característiques:
Color blanc, diàmetre exterior 7 mm, impedància 75 ohms.
Atenuació 200 MHz: 0,080 dB/m
Atenuació 600 MHz: 0,142 dB/m
Atenuació 800 MHz: 0,154 dB/m
Atenuació 1000 MHz: 0,187 dB/m
Atenuació 1500 MHz: 0,234 dB/m
Atenuació 1750 MHz: 0255 dB/m
Atenuació 2150 MHz: 0,287 dB/m
Marca Televés, model 2141.
Inclosos tots els accessoris necessaris per al seu muntatge i
funcionament.
Totalment muntat i en funcionament. (P - 159)

1,58

Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4
parells, categoria 6 F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de PVC,
no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota
tub o canal (P - 161)

1,48

Armari metàl·lic mural per a sistemes de transmissió de veu, dades i
imatge, amb bastidor tipus rack 19´´, de 6 unitats d'alçària, de 600x400
mm (amplària x fondària), porta de vidre securitzat amb pany i clau,
fixat al parament (P - 162)

282,58

27,000

1,000

22

Regleta d'alimentació fixa, amb 6 bases schucko 2P+T de 16 A i 250
V, i un interruptor bipolar de 16 A, per a armaris rack 19´´, d'1 unitat
d'alçària, muntatge horitzontal, fixada mecànicament (P - 166)

48,13

1,000

48,13

10 EP7E1C10

u

Commutador (switch) gestionable, de 16 ports 10/100/1000 Mbps RJ45
i 2 ports tipus SFP 1/10Gbps compatible amb alimentació Ethernet
(PoE) IEEE 802.3af i 802.3at, per armari tipus rack, amb alimentació a
240V, col·locat i connectat (P - 163)

228,85

1,000

228,85

11 EP7Z631K

u

Safata fixa de xapa d'acer per a armari de comunicacions rack 19´´,
sistema de fixació frontal sobre el bastidor, d'1 unitat d'alçària, per a
una càrrega màxima de 15 kg i una fondària de 250 mm, fixada
mecànicament (P - 165)

35,39

1,000

35,39

12 EP13TD00

u

Subministrament i col·locació del PAU + distribuidor amb connector F
amb les següents característiques:
Número de sortides: 4
Pèrdues d'inserció (dB): 7,5 (MATV) / 9,5 (FI)
Rebuig entre sortides (dB): >20 (MATV) / >20 (FI)
Inclosos tots els connectors i accessoris necessaris per al seu
muntatge i per el seu correcte funcionament.
Totalment muntat i en funcionament.
Marca Televés referència 5154 o similar equivalent. (P - 157)

25,76

1,000

25,76

TOTAL

Capitol

01.05.08.01

Obra

01
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Fase
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Especials

Capitol

02

Sistema pacient-infermera

1.738,82

Pressupost 1815

1 EG82TD01

u

Polsador d'avís sistema pacient-infermera, tipus tirador de bany per a
trucada d'alarma a centraleta de control marca ALCAD o similar. REF.
9410034 MODEL. LCC-120 (P - 112)

123,39

2,000

246,78

2 EG82TD02

u

Centraleta autonoma que permet controlar fins a 5 lavabos. Permet
senyalitzar de forma lluminosa i independent les trucades des dels
dispositius connectats als pulsadors. Tanmateix permet senyaltizar de
forma acústica i en pantalla.
REF.9400018 MODELO. RAB-010 (P - 113)

266,32

1,000

266,32

3 EG315324

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS+), tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P 75)

2,18

14,000

30,52

4 EG222511

m

Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat (P - 68)

0,92

14,000

12,88

5 EP27TD02

m

Cable bicolor 2x1,5 mm2.
Marca Auta, ref. CAB015012
Totalment muntat i connexionat, en perfecte estat de funcionament.
Inclosos tots els treballs i materials auxiliars per l'acabament de la
partida. (P - 160)

0,92

34,000

31,28

42,66

109,52

Pàg.:

u

TOTAL
74,000

Data: 14/05/19

9 EP7ZE161
97,50

1 EP7EW200

3 EG2A1E12

PRESSUPOST
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01.05.08.02

Obra

01
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06

Equipament
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01

Mobiliari de cuina

587,78

Pressupost 1815

282,58

EUR

EUR

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

PRESSUPOST

Data: 14/05/19

Pàg.:

23

PRESSUPOST

Data: 14/05/19

Pàg.:

24

de 20 cm d'alçada tot soldat sense juntes. Collat a envà amb L
metàl·liques cada 1m mínim de tubs de secció 40x30mm rigiditzades
amb una diagonal. (P - 168)
1 1Q71UV11

2 1Q71V134

TOTAL

u

u

Fase

Moble format per mòduls inferiors i superiors. Armaris i calaixeres de
tauler de melamina e:1,8mm amb revestiment laminat a dues cares
color a definir per DF. Cantoneres amb PVC llis, frontisses d'alumini
anoditzat amb possibilitat d'obertura màxima de 180º. La base amb 4
potes anivellades amb regulació des de l'interior, sòcol doble, el 1r
integrat a l'armari, fabricat en tauler marí e:19mm i 1 secundari de
PVC blanc. Taulell de treball tipus Silestone de gama mitja o
equivalent, acabat llis polit color a definir per DF col·locat sobre taulell
hidròfug. Tirador d’acer inoxidable de secció circular de 40mm. Sòcol
fins a armari superior. Inclou forats als mobles per integració de
nevera, forn-microones, rentavaixelles i campana extractora. Taulell
amb forat per a pica i placa d’inducció de 60x50cm. El taulell de la pica
és de sistema de regulació d’alçada motoritzada mitjançant sistema
hidràulic amb reforç estructural a parament vertical.
(P - 6)

682,89

Illa de cuina format per quatre mòduls de tauler de melamina e:1,8mm
amb revestiment laminat a dues cares color a definir per DF.
Cantoneres amb PVC llis, frontisses d'alumini anoditzat amb
possibilitat d'obertura màxima de 180º. La base amb 4 potes
anivellades amb regulació des de l'interior, sòcol doble, el 1r integrat a
l'armari, fabricat en tauler marí e:19mm i 1 secundari de PVC blanc.
Taulell de treball i lateral tipus Silestone de gama mitja o equivalent,
acabat llis polit color a definir per DF col·locat sobre taulell hidròfug.
Tirador d’acer inoxidable de secció circular de 40mm. (P - 7)

535,14

1,000

682,89

TOTAL

1,000

01.06.01

535,14

01

Pressupost 1815

Capítol

06

Equipament

Fase

02

Mobiliari de bany

1 EC1K1501

m2

Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat sobre suport
hidròfug, encastat i enrassat amb enrajolat (P - 29)

70,77

2,160

152,86

2 EJ42U010

u

Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat
d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies
exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de
seguretat , col·locat amb fixacions mecàniques (P - 136)

69,73

3,000

209,19

3 EJ4ZU015

u

Porta-rotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb tapa, de
dimensions 68 x 131 x 150 mm, col·locat amb fixacions mecàniques (P
- 138)

19,08

3,000

57,24

4 EJ4ZU120

u

Barra per a tovallola, d'acer inoxidable 304 pintat en eprox color blan,c
600 mm de llargària, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 139)

26,31

3,000

78,93

5 EJ43U005

u

Dispensador de paper de mans en bobina de plàstic tècnic de color
blanc de la casa Eurosanic ref. AG-40000 o equivalent, col·locat amb
fixacions mecàniques. Inclou cargols d'acer inoxidable i tacs
necessaris per el muntatge en paret. (P - 137)

149,23

3,000

447,69

Fase

01.06.02
01

Pressupost 1815

Capítol

06

Equipament

Fase

03

Resta mobiliari

m

Fase

Taulell lineal d'acer inoxidable, damunt de tauler de DM hidròfug de
19mm de gruix amb les piques del mateix material encastades i sòcol

425,30

4,950

2.105,24
EUR

Taulell lineal d'acer inoxidable, damunt de tauler de DM hidròfug de
19mm de gruix amb sòcol de 20 cm d'alçada soldat sense juntes.
Collat a envà amb L metàl·liques cada 1m mínim de tubs de secció
40x30mm de llargada horitzontal 400mm i vertical 300mm rigiditzades
amb una diagonal. (P - 167)

286,25

1,500

01.06.03

429,38

2.534,62

Obra

01

Capítol

07

Urbanització dels espais exteriors

Fase

01

Elements de tancament i protecció

Pressupost 1815

1 KB32VA0E

m2

Reixa exterior de muntants de platines de 50mm e:8mm d’acer
separades cada 10cm fixades a terra mecànicament amb un perfil de
secció en L d’ales iguals de 50mm e:6mm, i amb remat superior de
platina de 50mm e:8mm, tot pintat de color RAL a definir per la DF,
alçada de la reixa 1,20m. Inclou porta de doble fulla de mides
1,25x1,20m amb pany d’embutir d’acer inoxidable per a fusteria
metàl·lica i clau, electrificat per a porter automàtic. (P - 236)

98,61

30,120

2.970,13

2 KB12V8AM

m

Barana doble d’acer pintat de color gris fixat de manera mecànica a
terra mitjançant un perfil de secció L d’ales desiguals de mida
100x50mm. Muntants formats amb perfil de secció T de mides
40x40mm, i remat superior amb perfil en L de 100x50mm. , passamà
de secció rodona amb diàmetre de 50mm separat dels muntants 40mm
subjectat a muntant amb pipetes en L cada metre de rodó 10mm soldat
a muntant. Dos passamans col·locat a una alçada de 1m i 0.7. (P - 234)

91,18

5,600

510,61

3 KB14V32E

m

Barana doble d’acer pintat de color gris fixat de manera mecànica al
mur existent, passamà de secció rodona amb diàmetre de 50mm
separat de paret 40mm subjectat a paret amb pipetes en L cada metre
de rodó 10mm ncastades a paret amb embellidor. Dos passamans
col·locats a una alçada de 1m i 0.7. (P - 235)

24,21

3,850

93,21

TOTAL

Fase

01.07.01

3.573,95

Obra

01

Capítol

07

Urbanització dels espais exteriors

Fase

02

Zones d'estada, de joc i altres

Pressupost 1815

1 K936V1D0

m2

Formació de rampa i esglaó d'accès a l'edifici amb solera de 25 cm de
gruix mig de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15
N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
HNE-15/B/20, abocat des de camió (P - 226)

35,59

6,000

213,54

2 F96AVP10

m

Vorada de separació de PVC de 13 cm. d'alçada tipus Secureedge de
Global Edging o equivalent. Part superior arrodonida en forma circular
de tub i llengüeta inferior per a subjecció al terreny, totalment
instal·lada
(P - 172)

20,28

59,400

1.204,63

3 K936V1B0

m2

Reparació i restitució de la solera existent amb formigó d'ús no
estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/B/20, abocat des de
camió (P - 225)

2,89

100,800

291,31

4 K9C2V424

m2

Paviment de terratzo abuixardat, de 40x40x3 cm, color a definir per la
DF Classe 3, inclou esglaó tipus italià d'una peça i paviment rampa
col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6 sobre llit de sorra.
(P - 229)

41,14

11,275

463,85

945,91

Obra

1 EQ5BV120

m

1.218,03

Obra

TOTAL

2 EQ5BU020

EUR

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

PRESSUPOST
TOTAL

Fase

Data: 14/05/19

Pàg.:

01.07.02

25

01

Pressupost 1815

Capítol

07

Urbanització dels espais exteriors

Fase

03

Jardineria

1 K222B412

m3

Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i amb
les terres deixades a la vora (P - 195)

65,48

2,395

156,82

2 KR3P2254

m3

Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat
elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs
de 0.8 m3 i escampada amb mitjans manuals (P - 237)

85,45

2,395

204,65

3 ER66V55B

u

Plantació d'arbust o arbre d'alçada aproximada 90 cms en contenidor
de 10 a 25 l, excavació de clot de plantació de 50x50x40 cm amb
mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb
terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P
- 169)

17,50

33,000

577,50

Fase

01.07.03
01

Pressupost 1815

Capítol

GR

Gestió de residus

1 K2R35069

m3

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 197)

5,50

10,703

58,87

2 K2R54269

m3

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb
un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 198)

6,57

153,599

1.009,15

3 K2RA7LP1

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, 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 - 200)

5,25

10,703

56,19

4 K2RA73G1

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, 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 - 199)

22,05

153,599

3.386,86

Capítol

01.GR
01

Pressupost 1815

Capítol

SS

Seguretat i salut

TOTAL

Capítol

u

Seguretat i salut (P - 238)
01.SS

26

4.511,07

Obra

1 SS001

Pàg.:

938,97

Obra

TOTAL

Data: 14/05/19

2.173,33

Obra

TOTAL

PRESSUPOST

2.155,31

1,000

2.155,31
2.155,31

EUR

EUR

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 14/05/19

Pàg.:

1

NIVELL 2: Capítol
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol

01.00

Treballs previs i replanteig general

7.385,12

Capítol

01.01

Sustentació de l'edifici i adequació del terreny

Capítol

01.02

Sistema estructural

Capítol

01.03

Sistema d'envolvent i d'acabats exteriors

10.858,03

Capítol

01.04

Sistemes de compartimentació i acabats interiors

47.544,57

Capítol

01.05

Sistemes de condicionament, instal·lacions i serve

56.769,72

Capítol

01.06

Equipament

Capítol

01.07

Urbanització dels espais exteriors

6.686,25

Capítol

01.GR

Gestió de residus

4.511,07

Capítol

01.SS

Seguretat i salut

2.155,31

Obra

01

Pressupost 1815

121,85
10.038,19

4.698,56

150.768,67

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
150.768,67
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra

01

Pressupost 1815

150.768,67
150.768,67

EUR

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar

Pàg.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL..........................................................................

150.768,67

13 % Despeses Generals d´Empresa SOBRE 150.768,67.................................................

19.599,93

6 % Benefici Industrial SOBRE 150.768,67........................................................................

9.046,12

179.414,72

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE
Control de Qualitat..............................................................................................................

1.507,69

21 % IVA SOBRE 180.922,41.............................................................................................

37.993,71

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS

218.916,12

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a
dos-cents divuit mil nou-cents setze euros amb dotze cèntims
Albert Vitaller Santiró
Arquitecte
ALBERT VITALLER Arquitectura slpu

Dimarts, 14 de maig de 2019

Eulàlia Isern Meix
Arquitecta

Centre de dia a Vilobí d’Onyar

PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ
ANNEX DE MILLORES
2 de maig de 2019

Referència:

1815

Projecte:

Centre de dia a Vilobí d’Onyar
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Arquitectes:

Albert Vitaller i Santiró (arq. col·legiat 26.929-8)
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Pressupost de millores

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar
Pressupost de millores

AMIDAMENTS

AMIDAMENTS

Data: 02/05/19

Pàg.:

Data: 02/05/19

Pàg.:

2

1
inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg

Obra
Capítol

01
01

PRESSUPOST 1815 MI
PRESSUPOST DE MILLORES

Num.

Text

Tipus

1

1

K9C14424
Num.
1

m2

Text

Tipus

pati darrera

[C]

[D]

1,000

48,050

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

Num.

u

Text

[C]

[D]

[E]

8

EH32TD22

Num.

48,050

[F]

FQB90050
Num.

u

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Num.

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Num.

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

TOTAL AMIDAMENT

Num.

Text

Num.

[C]

[D]

[E]

TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT
7

KR61434B

u

u

Text

[F]

4,000

[C]

[D]

Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a
partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans manuals, en un pendent
EUR

[F]

7,000

[C]

[D]

[E]

[F]

4A1EVMV2

u

Num.

Text

1,000

Finestra exterior de una fulla practicable de mides aproximades 90x96 cm d'alumini tipus CS68HV amb fulla
oculta de Reynaers o equivalent, amb trencament de pont tèrmic realitzat amb platines de poliamida de 23mm
en forma d'omega reforçades amb fibra de vidre fixades als perfils d'alumini. Inclòs premarc .Acabat lacat color a
definir per la DF. Doble vidre tipus climalit 4+4/12/6mm amb cambra d'aire. Ref. Fe.P96.V
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

4A1EVMV3

u

Text

[C]

[D]

[E]

4A1EVMV5

u

[F]

TOTAL Fórmula

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

2,000
TOTAL AMIDAMENT

13

1,000

Finestra exterior de una fulla practicable i una fixa de mides aproximades 90x155 cm d'alumini tipus CS68HV
amb fulla oculta de Reynaers o equivalent, amb trencament de pont tèrmic realitzat amb platines de poliamida
de 23mm en forma d'omega reforçades amb fibra de vidre fixades als perfils d'alumini. Inclòs premarc .Acabat
lacat color a definir per la DF. Doble vidre tipus climalit 4+4/12/6mm amb cambra d'aire. Ref. Fe.P150.V i
Fe.P155.V
Tipus

1

TOTAL Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

12

TOTAL Fórmula

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

11

TOTAL Fórmula

7,000 C#*D#*E#*F#

1,000

TOTAL Fórmula

1,000

[E]

Finestra exterior de una fulla practicable de mides aproximades 90x65 cm d'alumini tipus CS68HV amb fulla
oculta de Reynaers o equivalent, amb trencament de pont tèrmic realitzat amb platines de poliamida de 23mm
en forma d'omega reforçades amb fibra de vidre fixades als perfils d'alumini. Inclòs premarc .Acabat lacat color a
definir per la DF. Doble vidre tipus climalit 4+4/12/6mm amb cambra d'aire. Ref. Fe.P65.V
Tipus

1,000

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

1,000

TOTAL Fórmula

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

7,000

1

Tala controlada cistella mecànica d'arbre < 6 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i
càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)
inclòs taxes
Tipus

1

façana darrera

4A1EVMV1

Num.

u

[F]

Arrencada de full i bastiment de balconera amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
Tipus

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

1,000

K21R1265

u

Text

3,000

[F]

[E]

TOTAL AMIDAMENT
10

Porxada exterior formada per llistons de fusta de pi flandes C24 ribotat, treballada al taller i amb tractament de
sals de coure en autoclau amb un nivell de penetració NP 3 (UNE-EN 351-1), mida de pilars i bigues de
0,15x0,15m subjectats amb escaires d'acer inoxidable austenític amb molibdè de designació 1.4401 (AISI 316),
reforçades. Fixat a terra mitjançant suports d’acer galvanitzat que eleven la fusta de terra fixats en daus de
formigó HA-25/b/20/IIa inclòs excavació, col·locació d'acer corrugat amb una quantia de 30 kg/m3 . Inclou guíes
d'acer lacat i lona de tela.

1

6

[D]

TOTAL Fórmula

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

u

TOTAL Fórmula

1,000

3,000

FQT2VPE2

1

Bancada hort urbà de fusta de mides 2x0,8m i alçada 0,8m.De fusta de pí tractada per a exterior, recobert a
l’interior amb tela geotèxtil. col·locada superficialment sense fixacions

1

5

[C]

4,000

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

u

Tipus

Previsió ròtul

K21A2011
Num.

1,000

1,000

FQB1VHO1

Text

1,000

Subministrament i muntatge de punt de llum exterior a paret temperatura de color i acabat portalàmpares segons
DF. Totalment muntat i connexionat, en perfecte estat de funcionament. Inclosos tots els treballs i materials
auxiliars per l'acabament de la partida.

Rebliment de jardinera de 0,6 m3 de volum aproximat amb mitjans manuals, amb capa de grava de 10 cm de
gruix, geotèxtil i substrat de terra vegetal

1

4

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

TOTAL AMIDAMENT

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

3

u

TOTAL Fórmula

TOTAL Fórmula

9
1

[F]

1,000

48,050 C#*D#*E#*F#

Jardinera de panell d'acer inoxidable amb estructura de perfils d'acer, quadrada, de 1.60 x 0.40 m, de 0.8 m
d'alçària, col·locada superficialment sense fixacions
Tipus

[E]

TOTAL AMIDAMENT

1

FQB1VC33

[D]

Paviment de terratzo llis de gra microgra, de 40x40 cm, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter de
ciment 1:6, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, per a ús exterior

TOTAL AMIDAMENT
2

[C]

2,000

Balconera exterior de mides totals aproximades 220x146 cms cm amb dues fulles practicables d'alumini tipus
CS68HV amb fulla oculta de Reynaers o equivalent, amb trencament de pont tèrmic realitzat amb platines de
poliamida de 23mm en forma d'omega reforçades amb fibra de vidre fixades als perfils d'alumini. Inclòs premarc.
Acabat lacat color a definir per la DF. Doble vidre tipus climalit 4+4/12/6mm amb cambra d'aire. Ref.
Pe.P73+73.V
EUR

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar
Pressupost de millores

AMIDAMENTS
Num.

Text

Data: 02/05/19

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

Pàg.:

[F]

4A1EVMB3

Num.
1

Text

u

TOTAL Fórmula

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

2,000
TOTAL AMIDAMENT

14

3

2,000

Balconera exterior de mides totals aproximades 220x354 cm composada per fulla practicable de mides 220x90
cm i fulla fixa de mides 220x264 cm, d'alumini tipus CS68HV amb fulla oculta de Reynaers o equivalent, amb
trencament de pont tèrmic realitzat amb platines de poliamida de 23mm en forma d'omega reforçades amb fibra
de vidre fixades als perfils d'alumini. Inclòs premarc. Acabat lacat color a definir per la DF. Doble vidre tipus
climalit 4+4/12/6mm amb cambra d'aire. Ref. Pe.P354.V
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

1,000

EUR

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar
Pressupost de millores

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar
Pressupost de millores

PRESSUPOST
PRESSUPOST

Data: 02/05/19

Obra

01

Pressupost 1815 MI

Capítol

01

Pressupost de millores

Pàg.:

Data: 02/05/19

Pàg.:

2

1

1 K9C14424

m2

Paviment de terratzo llis de gra microgra, de 40x40 cm, preu alt,
col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, sobre capa de
sorra de 2 cm de gruix, per a ús exterior (P - 13)

27,18

48,050

1.306,00

2 FQB1VC33

u

Jardinera de panell d'acer inoxidable amb estructura de perfils d'acer,
quadrada, de 1.60 x 0.40 m, de 0.8 m d'alçària, col·locada
superficialment sense fixacions (P - 7)

1.893,84

1,000

1.893,84

3 FQB90050

u

Rebliment de jardinera de 0,6 m3 de volum aproximat amb mitjans
manuals, amb capa de grava de 10 cm de gruix, geotèxtil i substrat de
terra vegetal (P - 9)

41,44

1,000

41,44

4 FQB1VHO1

u

Bancada hort urbà de fusta de mides 2x0,8m i alçada 0,8m.De fusta de
pí tractada per a exterior, recobert a l’interior amb tela geotèxtil.
col·locada superficialment sense fixacions (P - 8)

194,14

3,000

582,42

5 FQT2VPE2

u

Porxada exterior formada per llistons de fusta de pi flandes C24
ribotat, treballada al taller i amb tractament de sals de coure en
autoclau amb un nivell de penetració NP 3 (UNE-EN 351-1), mida de
pilars i bigues de 0,15x0,15m subjectats amb escaires d'acer
inoxidable austenític amb molibdè de designació 1.4401 (AISI 316),
reforçades. Fixat a terra mitjançant suports d’acer galvanitzat que
eleven la fusta de terra fixats en daus de formigó HA-25/b/20/IIa inclòs
excavació, col·locació d'acer corrugat amb una quantia de 30 kg/m3 .
Inclou guíes d'acer lacat i lona de tela. (P - 10)

5.979,46

1,000

5.979,46

6 K21R1265

u

Tala controlada cistella mecànica d'arbre < 6 m d'alçària, arrencant la
soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb
pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny
de 20 km) inclòs taxes (P - 12)

129,08

1,000

129,08

7 KR61434B

u

Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm
de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel),
excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans
manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de
l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 14)

74,91

1,000

74,91

8 EH32TD22

u

Subministrament i muntatge de punt de llum exterior a paret
temperatura de color i acabat portalàmpares segons DF. Totalment
muntat i connexionat, en perfecte estat de funcionament. Inclosos tots
els treballs i materials auxiliars per l'acabament de la partida. (P - 6)

20,03

4,000

80,12

9 K21A2011

u

Arrencada de full i bastiment de balconera amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 11)

18,21

7,000

127,47

10 4A1EVMV1

u

Finestra exterior de una fulla practicable de mides aproximades 90x65
cm d'alumini tipus CS68HV amb fulla oculta de Reynaers o equivalent,
amb trencament de pont tèrmic realitzat amb platines de poliamida de
23mm en forma d'omega reforçades amb fibra de vidre fixades als
perfils d'alumini. Inclòs premarc .Acabat lacat color a definir per la DF.
Doble vidre tipus climalit 4+4/12/6mm amb cambra d'aire. Ref.
Fe.P65.V (P - 2)

169,65

1,000

169,65

11 4A1EVMV2

u

Finestra exterior de una fulla practicable de mides aproximades 90x96
cm d'alumini tipus CS68HV amb fulla oculta de Reynaers o equivalent,
amb trencament de pont tèrmic realitzat amb platines de poliamida de
23mm en forma d'omega reforçades amb fibra de vidre fixades als
perfils d'alumini. Inclòs premarc .Acabat lacat color a definir per la DF.
Doble vidre tipus climalit 4+4/12/6mm amb cambra d'aire. Ref.
Fe.P96.V (P - 3)

250,56

1,000

250,56

12 4A1EVMV3

u

Finestra exterior de una fulla practicable i una fixa de mides
aproximades 90x155 cm d'alumini tipus CS68HV amb fulla oculta de
Reynaers o equivalent, amb trencament de pont tèrmic realitzat amb
platines de poliamida de 23mm en forma d'omega reforçades amb fibra
de vidre fixades als perfils d'alumini. Inclòs premarc .Acabat lacat color
a definir per la DF. Doble vidre tipus climalit 4+4/12/6mm amb cambra
d'aire. Ref. Fe.P150.V i Fe.P155.V (P - 4)

391,49

2,000

782,98

EUR

13 4A1EVMV5

u

Balconera exterior de mides totals aproximades 220x146 cms cm amb
dues fulles practicables d'alumini tipus CS68HV amb fulla oculta de
Reynaers o equivalent, amb trencament de pont tèrmic realitzat amb
platines de poliamida de 23mm en forma d'omega reforçades amb fibra
de vidre fixades als perfils d'alumini. Inclòs premarc. Acabat lacat color
a definir per la DF. Doble vidre tipus climalit 4+4/12/6mm amb cambra
d'aire. Ref. Pe.P73+73.V (P - 5)

931,47

2,000

1.862,94

14 4A1EVMB3

u

Balconera exterior de mides totals aproximades 220x354 cm
composada per fulla practicable de mides 220x90 cm i fulla fixa de
mides 220x264 cm, d'alumini tipus CS68HV amb fulla oculta de
Reynaers o equivalent, amb trencament de pont tèrmic realitzat amb
platines de poliamida de 23mm en forma d'omega reforçades amb fibra
de vidre fixades als perfils d'alumini. Inclòs premarc. Acabat lacat color
a definir per la DF. Doble vidre tipus climalit 4+4/12/6mm amb cambra
d'aire. Ref. Pe.P354.V (P - 1)

1.796,00

1,000

1.796,00

TOTAL

Capítol

01.01

15.076,87

EUR

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar
Pressupost de millores

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 02/05/19

Pàg.:

1

NIVELL 2: Capítol
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol
01.01
Pressupost de millores
15.076,87
Obra

01

Pressupost 1815 MI

15.076,87

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
15.076,87
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra
01
Pressupost 1815 MI
15.076,87
15.076,87

euros

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar
Pressupost de millores

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg.

1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL..........................................................................

15.076,87

13 % Despeses Generals d´Empresa SOBRE 15.076,87...................................................

1.959,99

6 % Benefici Industrial SOBRE 15.076,87..........................................................................

904,61

Subtotal

17.941,47

21 % IVA SOBRE 17.941,47...............................................................................................

3.767,71

€

21.709,18

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

( VINT-I-UN MIL SET-CENTS NOU EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS )
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AN.GR.
1. MEMÒRIA
CRITERIS GENERALS
Segons el RD105/2008, així com el Decret 89/2011, estableixen que per totes les tipologies d’obra com
rehabilitació, tan en Edificació com en Obra Civil, així com totes les instal·lacions auxiliars que donin servei

17244 Cassà de la Selva
972460464

AGENTS QUE INTERVENEN
A continuació fem una descripció dels agents que intervenen segons ho especifica la normativa existent,
així com les obligacions de cadascun d’ells.
Direcció Facultativa

Arquitectes

Albert Vitaller Santiró

Col·legiat

26929-8

Eulàlia Isern Meix

Col·legiada

49465-8

arquitectura@vitaller.com

Telèfon

934914575

de Residus, el qual presentarà a la Direcció Facultativa per a la seva aprovació.
Per tal d’uniformitzar els continguts de l’Estudi de Gestió de Residus, aquests s’organitzaran d’acord, a més
Correu

dels requisits prescrits en els textos legals de referència, altres accions complementàries per contribuir a
millorar la gestió i la traçabilitat dels residus.
L’Estudi de Gestió de residus s’inclou al projecte d’execució i és obligació del promotor vetllar perquè així

Productor dels residus

sigui i contingui els requeriments estipulats per la legislació vigent. Aquest document ha de recollir les
directrius de gestió de residus de la construcció i demolició que posteriorment es concretaran a obra
mitjançant el Pla de Gestió de Residus.

OBJECTE

B64687882

ALBERT VITALLER arquitectura,
SLPU

a l’obra durant la seva execució, hauran de contenir un Estudi de Gestió de Residus de la Construcció
(EGRC), i en base a aquest estudi, el Contractista redactarà, prèviament a l’inici de treballs, el Pla de Gestió

NIF

Empresa

Titular: Ajuntament de Vilobi d’Onyar
NIF: P1724800F
Adreça: Travessia Casa de la Vila,1
Població: 17185 Vilobí d’Onyar (Girona)

Posseïdor dels residus
Gestor dels residus

L’obra objecte de l’estudi de gestió de residus es el Centre per a gent gran al municipi de Vilobí d’Onyar.
Aquest estudi defineix accions de minimització per tal de prevenir la generació de residus de la construcció
i demolició durant la fase d’obra o reduir-ne la seva producció d’acord amb les exigències de la normativa
més recent, autonòmica catalana i estatal. Marc legal que estableix el règim jurídic de la producció i gestió
de residus de construcció i demolició, amb el fi de fomentar, per aquest ordre, la seva prevenció,
reutilització i reciclat o altres formes de valorització, i l’ adequat tractament dels destinats a eliminació
(monodipòsit).

ABOCADORS ACREDITATS PROPOSATS
EXCAVACIONS I TRANSPORTS ANDREU S.L.
Can Déu, 28
17454 Sant Andreu Salou
972463439
TRANSPORTS MATEU .S.L.
Ctra Santa Coloma, 37 bx
17007 Girona
972236917
Germans Canyet-xirgu S.L..
Veïnat de Llebrers, 4-5 (Can Xirgu)

Espai per al segell del visat telemàtic

Direcció Facultativa. Segons el RD 105/2008
Productor dels residus (Promotor). Segons el D89/2010:
Gestor dels residus. Segons Decret legislatiu 1/2009 i D89/2010

AN.GR.2. NORMATIVA APLICABLE
Decisión de la Comisión, de 3 de mayo de 2000, que sustituye a la Decisión 94/3/CE por la que se establece
una lista de residuos de conformidad con la letra a) del artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE del Consejo
relativa a los residuos y a la Decisión 94/904/CE del Consejo por la que se establece una lista de residuos
peligrosos en virtud del apartado 4 del artículo 1 de la Directiva 91/689/CEE del Consejo relativa a los
residuos peligrosos.
Decisión del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por la que se establecen los criterios y procedimientos
de admisión de residuos en los vertederos con arreglo al artículo 16 y al anexo II de la Directiva
1999/31/CEE.
Directiva 1999/31/CE del Consejo de 26 de abril de 1999 relativa al vertido de residuos.
Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre responsabilidad
medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales.
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Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los
residuos y por la que se derogan determinadas Directivas.

S'ha programat el volum de terres excavades per a minimitzar els sobrants de terra i per a
utilitzar-los al mateix emplaçament.

Reglamento (CE) nº 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, relativo a
los traslados de residuos.

Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a obra
sense gairebé generar residus.

X

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.

S'ha optimitzat les seccions resistents, per a tendir a reduir el pes de la construcció i, per
tant, la quantitat de material a emprar.

X

Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.

S'empren sistemes d'encofrat reutilitzables.

X

Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.

Es preservaran els productes que siguin reutilitzables o reciclables durant els treballs d'obra.

X

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.

S'ha previst el pas d'instal·lacions per cel rasos registrables i envans de cartró guix per a
evitar la realització de regates durant la fase d'instal·lacions.

X

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición.

S'ha pensat en la modulació del projecte (paviments, acabats de façana, obertures,
divisòries, etc.) per a minimitzar els retalls.

X

Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante
depósito en vertedero.

"S'ha dissenyat l'edifici tenint en compte criteris de desconstrucció o desmuntablilitat.
(Considerar en el procés de disseny unir de manera irreversible només aquells materials que
tenen el mateix potencial de reciclabilitat, o bé preveure fixacions fàcilment desmuntables,
de manera que sigui viable la seva separació una vegada finalitzada la seva vida útil).

X

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.

Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos.
Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits controlats.
Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris mediambientals i d'ecoeficiència
en els edificis.
Decret 308/2011, de 5 d'abril, pel qual es deroguen diverses disposicions reglamentàries, referides a les
matèries de competència del Departament de Territori i Sostenibilitat.
Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya.
Decret 64/1982, de 9 de març, pel qual s'aprova la reglamentació parcial del tractament dels desfets i
residus.
Decret 69/2009, de 28 d'abril, pel qual s'estableixen els criteris i els procediments d'admissió de residus
en els dipòsits controlats.
Decret 83/1996, de 5 de març, sobre mesures de regularització d'abocaments d'aigües residuals.
Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus.
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

AN. GR.3. MESURES I MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS
Mesura i minimització i prevenció de residu

Espai per al segell del visat telemàtic

Si

No

X

X
S'ha dissenyat l'edifici tenint en compte criteris de desconstrucció o desmuntablilitat.
(Considerar en el procés de disseny unir de manera irreversible només aquells materials que
tenen el mateix potencial de reciclabilitat, o bé preveure fixacions fàcilment desmuntables,
de manera que sigui viable la seva separació una vegada finalitzada la seva vida útil).

X

Per exemple, el formigó té un gran potencial de reciclabilitat i existeixen plantes
recicladores d'aquest material. Però en el cas que es trobi unit a un material plàstic, la seva
reciclabilitat es veurà dificultada si no s'ha previst que aquests materials es puguin separar
amb facilitat.
-

solucions
solucions
solucions
solucions
solucions

d'impermeabilització o aïllament tèrmic no adherit
de parquet flotant front l'encolat
de façanes industrialitzades
d'estructures industrialitzades
de paviments continus

Des d'un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d'una forma global,
s'han utilitzat materials que incorporin material reciclat (residus) en la seva producció.

X

Es preveu que les diferents subcontractes gestionin els seus propis residus a obra.

X

En cas d'enderroc, s'ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats
de la pròpia obra. La reutilització dels materials en la pròpia obra, fa que perdin la
consideració de residus, cal reutilitzar aquells materials que continguin unes característiques
físiques/ químiques adequades i regulades en el Plec de Prescripcions Tècniques.
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S'aprofitaran retalls durant la posada en obra i s'intentarà realitzar els talls amb precisió, de
manera que es puguin aprofitar ambdues parts.

X

Es protegiran especialment amb elements de protecció els materials d'acabats susceptibles
de malmetre's.

X

Tractament especial de locals de l’edifici

AN.GR.4. ESTIMACIÓ DE LA GENERACIÓ DE RESIDUS EN TONES, M³ I PER FASES DE L’OBRA

Cal fer un tractament especial d’aquells locals de l’edifici que hagin estat magatzem de productes tòxics o

Pes (T)
23,606

m3

Pes (T)

10,703 129,000

m3

Pes (T)

TOTAL

(formigó)

Inerts
Capítol
01.GR Gestió
de residus

No especials

contaminats aïllant al mateix temps els materials produïts per l’enderrocament per ésser tractats o

m3

Pes (T)

m3

51.600 246,118 117,199

398,724

179,422

AN.GR.5. OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS
1.

Treballs previs

Reconeixement previ

dipositats de forma convenient. També s’han de desinfectar i desinsectar tots els locals dels hospitals, els
locals que hagin tingut un ús per a animals i tots aquells en què pugui haver-hi nius de paràsits, rosegadors
i insectes.

Anul·lació de les instal·lacions existents

No s’ha de començar la desconstrucció de l’edifici fins que les companyies subministradores de serveis
hagin anul·lat les connexions d’aigua, d’electricitat, de gas, etc. Tot i que, d’acord amb aquestes
companyies, es deixin els serveis necessaris per a l’obra, els quals han d’estar protegits de manera
adequada.

El reconeixement previ de l’edificació que s’ha de desconstruir consisteix en una inspecció tècnica que ha
de permetre determinar l’edat de l’edifici, els materials majoritaris, les tècniques constructives que s’hi van

Cal deixar connexions d’aigua per regar, per evitar la pols durant l’enderroc. La connexió d’electricitat

utilitzar i les característiques constructives de l’estructura original. També ha de permetre determinar les

sempre serà condemnada, amb la finalitat d’evitar el risc d’accident per contacte elèctric. No obstant això,

transformacions que s’han fet en l’estructura, l’estat actual dels elements estructurals i constructius que

si és necessària una connexió per al servei de l’obra cal demanar-ne una d’independent. S’han de tapar les

poden participar en l’estabilitat i la resistència de l’edifici, l’estat actual de les instal·lacions i l’estat actual

boques del clavegueram, per evitar possibles emanacions de gasos, i s’han de buidar de combustible tots

dels edificis immediats.

els dipòsits i canonades.

Llicències, permisos i comunicacions

Estintolament previ

S’han de tramitar les llicències i permisos necessaris per a poder dur a terme l’obra. S’ha de comunicar la

Durant el procés de desconstrucció, l’estat tensional a què estan sotmesos els elements constructius de

intenció d’efectuar els treballs als organismes públics o privats afectats. És el cas de les companyies de

l’edifici experimenta canvis significatius amb més rapidesa que en un procés de construcció. Els canvis més

serveis, els serveis municipals dels ajuntaments, etc.

comuns tenen origen en acumulació de sobrecàrregues en determinades parts dels sostres, entrada en

Espai per al segell del visat telemàtic

GESTIÓ DE RESIDUS

4

Centre per a gent gran al municipi de Vilobí d’Onyar

càrrega d’elements que no formen part de l’estructura de l’edifici i desmuntatge d’elements que, en
aparença, no formaven part de l’estructura però que en realitat transmetien càrregues.

Caldrà posar especial atenció a l’extracció dels residus especials, sobretot en el cas que hi hagi elements
de fibrociment que continguin amiant, cas en el que caldrà seguir estrictament els requeriments de les

Aquestes situacions i les anomalies estructurals que comunament manifesten les edificacions que s’han

normatives específiques per a aquest tipus de residus.

d’enderrocar recomanen estintolar, abans de l’inici del procés, els elements que poden provocar
l’enderrocament incontrolat d’una part de la construcció.

2.

Desmuntatge dels elements no estructurals

Després dels treballs previs, cal dur a terme el desmuntatge dels elements que no formen part de
l’estructura de l’edifici i que no són suport de cap altre element.
Disposició de bastides

Desmuntatge d’equips d’instal·lacions
En aquests treballs les bastides són a la vegada un mitjà que permet treballar a diverses altures i un suport
per a altres mitjans de protecció col·lectiva. Les bastides s’han de col·locar en totes les façanes de l’edifici
i també serveixen de plataforma per efectuar els treballs de desconstrucció de la mateixa façana. S’han de
col·locar exemptes de l’edificació, tot i que s’hi han d’unir en els punts necessaris per assegurar-hi la
travada.

Els equips industrials d’instal·lacions més comuns en els edificis que s’han d’enderrocar són els ascensors,
els de les instal·lacions de calefacció i de refrigeració, els aparells productors d’aigua calenta, els grups de
pressió d’aigua, els grups electrògens, etc. Quan les instal·lacions dels serveis generals de l’edifici han estat
anul·lades, s’ha d’iniciar el desmantellament dels equips industrials i de la maquinària en general. L’ordre
d’execució del procés ha de ser l’invers al d’instal·lació, de manera que no afecti l’estabilitat dels elements

Definició de la gestió de residus

de suport existents. Cal tenir en compte així mateix que hi ha altres components de les instal·lacions
domèstiques que poden ser desmuntats: els aparells sanitaris i el mobiliari fix de la cuina i del safareig. Si
s’ha previst la reutilització dels equips industrials i de la maquinària, cal que personal especialitzat faci el

Per a facilitar el procés de desmuntatge dels elements arquitectònics perquè es puguin recuperar de la

desmuntatge dels equips.

manera més completa possible, cal instal·lar els mitjans adients i, sobretot, preveure les vies d’evacuació.
En alguns casos aquestes vies obligaran a fer demolicions parcials de l’edifici, les quals no han d’afectar
l’estabilitat ni la resistència d’altres elements.

Desmuntatge de materials de revestiment, acabat i decoració

Per tal de portar a terme un correcte procés de separació selectiva i emmagatzematge de residus, es

En general, en primer lloc s’ha de procedir a desmuntar els elements arquitectònics que s’hagin de

definiran els diferents punts d’aplec per a cada fase de desconstrucció, que hauran d’estar degudament

reutilitzar que no tenen funció portant en l’edifici. L’objectiu evident és retirar-los abans que el procés de

senyalitzats. Caldrà seguir els requeriments de les normatives vigents en matèria de gestió de residus que

desmantellament pugui afectar-ne l’aspecte o la durabilitat. Els materials de revestiment o els acabats i

siguin d’aplicació, sobretot pel que fa a les fraccions de residus que sigui obligatori separar de forma

alguns elements decoratius, sobretot si són de naturalesa pètria, poden estar sotmesos a càrregues i, per

individualitzada.

això, formen part d’un determinat equilibri tensional de l’element constructiu. Tot i que sempre s’ha de
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començar el desmuntatge per aquests elements, cal comprovar que no estiguin sotmesos a esforços i que
no formin part de cap element portant.

S’ha de començar el procés de desmuntatge pels elements que sobresurten de la coberta: xemeneies de
llar de foc, conductes de ventilació de gasos, fums i cambres sanitàries. En general, si no hi ha prou espai

Aquest és el cas, per exemple, dels aplacats de pedra que arriben des de terra fins al sostre i que participen
com una part més en la secció portant d’un element, i dels paviments hidràulics que poden formar part de
la secció resistent útil del sostre. En aquests casos, si es pretén recuperar els materials i els elements per

lliure als voltants cal desmuntar les xemeneies i els conductes element per element i no per empenta o
tracció. El desmuntatge cal fer-lo des d’una plataforma. No s’ha de permetre fer caure els materials o parts
dels elements sobre el pla de la coberta.

reutilitzar-los, els treballs és necessari fer-los planta per planta, quan la immediata superior hagi estat
enderrocada. Si no és així, les plantes superiors no han de suportar cap sobrecàrrega d’ús. En tot cas cal
comprovar prèviament si en desmuntar el revestiment la pèrdua de secció de l’element constructiu és
significativa. Llavors cal fins i tot estintolar l’element que té càrrega.

En les cobertes inclinades, sempre s’ha d’iniciar el desmuntatge dels plans inclinats de les cobertes pel
carener, seguint el sentit descendent, fins als aiguafons i els voladissos (ràfecs). El procés ha de seguir un
ordre simètric, de manera que no es produeixin caigudes de trams per desequilibri de càrregues. La coberta
s’ha de desmuntar des de les capes situades més a l’exterior cap a les interiors. És a dir, primer cal

Desmantellament d’instal·lacions

Un cop hagin estat desmuntats els elements arquitectònics reutilitzables, cal començar el procés de
desmantellament de les conduccions de fluids i altres instal·lacions que resten vistes i que es poden
desmuntar fàcilment sense afectar la resistència o l’estabilitat de l’element constructiu que hi està en
contacte.

desmuntar el material de cobert; tot seguit, la placa de suport, i, finalment, l’estructura de la coberta.

En les estructures de cobertes a base d’encavallades, si els cabirons i les corretges actuen com a elements
de travada, no s’ha de començar a desmuntar l’encavallada sense estintolar-la prèviament. També s’hi ha
de fixar un cable per sobre del centre de gravetat, per evitar que basculi o que caigui de sobte. Si el
desmuntatge de l’encavallada es fa per parts, s’ha d’estintolar prèviament i començar el desmuntatge pels
cavalls. Si l’encavallada ha de ser reutilitzada, s’ha de desmuntar sencera. Per això s’ha de penjar de
manera que no s’alteri gaire l’estat tensional per al qual ha estat projectada i no hi apareguin deformacions
que en facin difícil la reutilització.

Quan les conduccions són encastades, si el procés de desmuntatge in situ és complex o no es pot fer amb
prou seguretat, s’han de desmuntar a terra, una vegada s’ha enderrocat l’element constructiu de què
formen part. D’aquesta forma, s’evita la pèrdua de secció del sostre o paret per on discorre la conducció,
que pot arribar a ser considerable segons la profunditat a què estigui. En aquest sentit, si durant el procés
es preveu una pèrdua de seguretat, cal procedir a estintolar la part afectada.

En les cobertes planes el desmuntatge de la capa de formació de pendents, ja sigui d’envanets de
sostremort o de material de rebliment, no significa la demolició de la placa de compressió del sostre ni
l’afebliment de les bigues i biguetes. Si la capa de formació de pendents és solidària o del mateix material
que el sostre, la demolició s’ha de fer conjuntament.

En cas que hi hagi instal·lacions amb elements de fibrociment que continguin amiant, caldrà seguir
estrictament els requeriments de les normatives específiques per a aquest tipus de residus.

En cas que hi hagi cobertes amb elements de fibrociment que continguin amiant, caldrà seguir estrictament
els requeriments de les normatives específiques per a aquest tipus de residus.

Desmuntatge de cobertes
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Demolició d’envans i parets interiors
Sostres i bigues
En la descripció del desmuntatge dels materials de revestiment, s’ha vist que elements que no participaven
en el descens de les càrregues de l’edifici poden arribar a estar fortament comprimits. Cal comprovar
sempre si els envans i les parets interiors de l’edifici estan o no sotmesos a càrregues verticals originades
per una transmissió del sostre per excessiva deformació. Si el sostre s’ha deformat i transfereix càrrega a
l’envà, cal estintolar-lo abans de desmuntar-lo. En els edificis d’estructura de formigó armat, si els envans
no estan sotmesos a càrregues verticals, els paraments s’han de tallar verticalment, de dalt a baix, de
manera que la caiguda es faci per empenta. Quan els envans no són d’obra de fàbrica, és el cas dels
d’entramats de fusta, de plàstic o de metall, cal desmuntar-los seguint l’ordre invers a l’ordre en què se’n
va fer el muntatge.

Demolició de parets de façana

El sostre s’ha de demolir, en general, després d’haver suprimit tots els elements situats per sobre: pilars,
envans, mobiliari fix, etc. Prèviament a la demolició cal estintolar les seccions en voladís, el tram central
de crugia que no es talla, les biguetes contínues en dos trams consecutius i quan s’observi que el sostre
s’ha deformat excessivament o que ha cedit. Les càrregues que suporten els estintols s’han de transmetre
als elements estructurals inferiors que estan en bon estat, sense superar-ne mai la càrrega admissible. Els
estintolaments s’han de fer en sentit ascendent; és a dir, de baix a dalt, en sentit contrari al procés de
demolició. El procés s’ha de començar pels trams en voladís, sense deixar-ne cap sense estintolar.

Les lloses de formigó armat s’han de desmuntar seguint els criteris següents: si l’armat és en una sola
direcció, s’han de tallar en seccions paral·leles a l’armadura principal; si l’armadura té dues direccions, la
direcció dels talls ha de formar requadres.

Si la paret de façana forma part de l’estructura de l’edifici, en general cal desmantellar prèviament tots els
elements constructius situats per sobre: sostres, encavallades, etc. Si la paret només té funció de
tancament, s’ha de desmantellar després d’haver enderrocat el sostre superior o la coberta i abans que el
sostre o les bigues sobre les quals recolza. En general, el desmuntatge del fustam de portes i finestres s’ha
d’anar fent a mesura que es faci el desmuntatge del parament. Si la paret de façana és portant, en cas de
desmuntar-la prèviament és recomanable estintolar l’obertura de la paret i instal’lar proteccions per al
personal, amb la finalitat d’evitar una caiguda fortuïta. Les parets de façana que no formen part de
l’estructura de l’edifici s’han de desfer planta per planta, de forma que no hi ha d’haver parets de més
d’una planta d’alçària sense travada superior del sostre.

Quan els sostres estan formats per elements lineals prefabricats de formigó armat o precomprimit, ferro,
acer o fusta, en primer lloc cal observar l’estat dels extrems sobre els suports. De fet, és necessari
comprovar que els caps de les biguetes no estan degradats per la humitat i la calor que pot transmetres’hi a través de la paret de façana o la proximitat de zones humides o xemeneies. En aquest sentit, és
imprescindible comprovar l’estat de degradació de la fusta. En tot cas el desmuntatge de les biguetes s’ha
d’iniciar amb l’estintolament o la suspensió de la bigueta i, tot seguit, tallar-ne els extrems, a tocar dels
suports.

En les escales, cal desmuntar primer els materials dels graons i els rebliments. Si l’escala està formada per
3.

Desmuntatge o enderroc de l'estructura

graons en voladís, no s’ha de desmantellar la paret on s’encasta. Cal estintolar les voltes d’escala abans
de començar a fer els talls de les seccions en què es desmuntarà.

Quan s’han finalitzat el desmuntatge dels elements arquitectònics reutilitzables i els treballs de recuperació
dels material reciclables i s’han desmantellat els elements constructius no portants, solament resta la
demolició dels elements de l’estructura i de tots els que han esdevinguts portants.

Espai per al segell del visat telemàtic
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Pilars



L’espai disponible per realitzar la separació selectiva dels residus a l’obra.



La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ.

Pel que fa a la gestió “externa” de l’obra, s’ha de considerar sempre l’abocament en dipòsits controlats com
Quan s’han desmantellat les seccions de sostre, les bigues i tots els elements que carreguen sobre el pilar
de suport, s’ha de procedir a tallar-lo pel pla de la base. Si el pilar és de formigó, se n’han de tallar les
armadures d’una de les cares i, per empenta o tracció, fer-lo caure. Finalment, cal tallar les armadures de
l’altra cara. No és convenient que el pilar, una vegada a terra, recolzi en el sostre.

a última opció en la gestió dels residus de construcció i demolició, i s’ha de tendir, per aquest ordre, a la
reutilització, al reciclatge o a qualsevol altre tipus de valorització.
Per fer-ho viable, la gestió mínima de separació selectiva per a les obres de construcció i demolició ha
d’estar formada per la segregació dels residus inerts, dels residus no especials i dels residus especials
(aquests sempre han d’anar separats de la resta).
En el primer cas ens referim a la capacitat que pugi tenir una determinada obra de construcció d’absorbir

4.

Neteja i obres complementàries

Un cop finalitzada la desconstrucció de l’edifici cal dur a terme la neteja de la totalitat del solar per tal de
deixar-lo preparat per a una futura nova construcció o urbanització. Quan el sòl de l’edifici hagi estat en
contacte amb productes tòxics o contaminants, cal aplicar-hi un tractament especial per inertitzar-lo.

part dels residus inerts que genera; en el segon cas ens referim a la viabilitat de comptar amb valoritzadors
de residus (per exemple, si tenim a l’abast recicladors de plàstic, de fusta, de metall, de paper i cartró,
etc.).
Pel que fa a la gestió “interna” de l’obra, la classificació en origen (a la mateixa obra) dels residus de
construcció i demolició és el factor que més influeix en el seu destí final. Un contenidor que surt de l’obra

En cas que durant el procés de desconstrucció de l’edifici s’hagi d’extreure algun element o mobiliari urbà,
o com a previsió per si se’n pogués malmetre algun, s’haurà de preveure la seva reparació o reposició per
tal de deixar l’entorn en l’estat que presentava abans d’iniciar l’obra.

amb residus heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu
homogeni que pot ser transportat directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb
les característiques físico-químiques exigides, pot ser reutilitzat (en el cas de la runa neta) a la mateixa
obra on s’ha produït.
És a dir, qualsevol operació de reciclatge o de reutilització ha d’estar sotmesa a una destria inicial que

5.

Mesures de minimització i prevenció de residus

Independentment de les accions realitzades en el projecte per tal de disminuir la quantitats de residus
produïts en una obra, cal tenir en compte que la gestió en obra d’aquests residus també pot reduir-ne la
quantitat.

permeti disposar d’una matèria primera uniforme i d’un material resultant de qualitat.



Per definir la possibilitat de reutilització i reciclatge in situ, caldrà deixar constància de:



El tipus de separació selectiva i el nombre de contenidors en funció de les possibilitats de reutilització,

de les tipologies de residu, de l’espai de l’obra, de la viabilitat de tenir una planta mòbil matxucadora a
l’obra, etc.

Una obra té dos tipus de gestió: la gestió dins de l’obra i fora de l’obra. Per aquest motiu es considera
imprescindible fer una reflexió sobre les diferents possibilitats de gestió “internes” i “externes” més
adequades per a la nostra obra d’acord amb:

La quantitat de material reutilitzat (m3 una vegada matxucats) a l’obra procedent del reciclatge in situ dels
residus petris generats en el mateix emplaçament. Quantitat de residu petri (m3) que s’ha evitat de portar
a l’abocador.
Els models de senyalitzacions emprades per als contenidors segons el tipus de residu que poden contenir.
Les dades sobre destí dels residus (dades dels gestors de les instal·lacions de valorització, separació,
transferència o de dipòsits controlats).

Espai per al segell del visat telemàtic

GESTIÓ DE RESIDUS

8

Centre per a gent gran al municipi de Vilobí d’Onyar

a)

La regulació de les operacions de la gestió de la runa i restes d’obra és fixada pel Decret 201/1994,

Per exemple, els materials d’origen petri es poden reincorporar en una construcció, en general per mitjà

de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció i modificat pel Decret 161/2001,

d’un procés de matxuqueig. Els materials asfàltics i bituminosos es poden reincorporar en massa per a fer

de 12 de juny: enderrocs, runa i residus de la construcció en general que es destinin a l’abandonament.

paviments i seccions de ferms.
Un cop identificat el residu generat, cal determinar les característiques fisicoquímiques del material en
funció del punt de reutilització i de les propietats definides en el projecte. Qualsevol reaprofitament de
material a la mateixa obra ha d’anar seguit per unes garanties de qualitat del material.
Un altre aspecte important és la fase en la qual es produeix el residu, que ha d’ésser anterior a la fase de

b)
c)

La generació de l’estudi de gestió de residus ve donat pel compliment del Reial Decret 105/2008

pel qual es regula la producció i la gestió de residus de producció i demolició.
d)

la seva reutilització, en cas contrari, caldrà valorar-ne l’emmagatzematge correcte, o valorar la possibilitat

e)

de portar-lo a un valoritzador i, en el seu lloc, comprar material reciclat de les característiques demanades.

reutilitzar-se in situ o bé en una altra obra autoritzada.

6.

f)

Gestió segons tipologia de residu. No Especials

No es consideraran dintre d’aquest àmbit les terres i materials procedents de l’obra que puguin

Principalment els residus no especials s’originen en la construcció i l’enderroc d’obres d’edificació; contenen

Els residus no especials es poden gestionar de manera conjunta a l’obra en un únic contenidor o bé en varis

restes de formigó, maons, teules, materials ceràmics i derivats del guix.

contenidors, en funció dels valors límit que demana el Reial Decret 105/2008.

Per definir les operacions de gestió de residus no especials, cal definir el tipus de separació selectiva i el
nombre de contenidors en funció de les possibilitats de reutilització, de les tipologies de residu i de l’espai

La classificació dels residus no especials en obra pot presentar el següent escenari:

de l’obra.
Contenidor de residus inerts
Cal que es realitzi una classificació en origen, ja que un contenidor que surt de l’obra amb residus
heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu homogeni que pot
ser transportat directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les característiques
fisicoquímiques exigides, pot ser reutilitzat (en els cas de la runa neta) a la mateixa obra on s’ha produït.

Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra), i sigui necessari fer-ho per
requeriment del Reial Decret 105/2008, és obligatori derivar els residus barrejats (inerts i no especials)

Runes. LER 170107

Segregació en un contenidor de runa amb destinació a un gestor autoritzat. Abans d’evacuar les runes i
restes d’obra, s’ha de verificar que no estan barrejades amb altres residus.

cap a instal·lacions on es faci un tractament previ i des d’on el residu pugui ser finalment tramés a un
gestor autoritzat per la seva valorització o, en el cas més desfavorable, cap a l’abocament a dipòsit
controlat.

Principalment s’originen en la construcció i l’enderroc d’obres d’edificació; contenen restes de formigó,
maons, teules, materials ceràmics i derivats del guix. La regulació de les operacions de la gestió de la runa
i restes d’obra està fixada pel Decret 201/1994 modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny.
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Gestió: Utilització en la construcció. Deposició en dipòsit de terres i runes.

Contenidors de residus no especials

Ferralla. LER 170407
Terres no aptes. LER 170504
Fonamentalment s’originen en activitats consistents en la col·locació d’armadures metàl·liques en
Abassegaments separatius amb destinació a un abocador autoritzat. Abans d’evacuar les terres no aptes
s’ha de verificar que no es troben barrejades amb altres residus.

estructures.
Quan es generen en reparacions realitzades a l’obra i aquesta no disposa de contenidor de ferralla, cal
transportar-los al taller per optimitzar-ne la gestió.

S’originen generalment a obra civil i a edificació i són terres no aptes per a ser utilitzades. Es tracta
bàsicament d’argiles, terrenys amb guixos, amb matèries orgàniques, etc. Quan les terres són aptes, es

Gestió: Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics.

reutilitzen per a terraplens i altres usos de la mateixa obra.

Gestió: Deposició en dipòsit de terres i runes. Deposició de residus inerts.

Vidre. LER 170202

Fusta. LER 170201

S’originen generalment a partir de les activitats de desencofrat i també en activitats derivades del transport
de materials (palets).

Segregació en un contenidor de vidre amb destinació a un gestor autoritzat.
Generalment s’originen en obres d’edificació.

Gestió: Reciclatge de vidre. Deposició de residus inerts.

Quan les fustes incorporen algun tipus de tractament químic, coles, vernissos, etc., es gestionaran com a
residus especials i el seu codi és LER-170204.

S’originen generalment en abassegaments separatius o en segregació en un contenidor de fusta amb
destinació a un gestor autoritzat.

Gestió: Reciclatge i reutilització de fustes i utilització com a combustible.
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Segregació en un contenidor de residus no especials barrejats amb destinació a un gestor autoritzat (no es
Paper i cartró. LER 200101

Segregació en un contenidor de paper i cartró amb destinació a un gestor autoritzat.

S’originen principalment en les oficines provisionals i en la mateixa obra en operacions de desembalatge.

Gestió: Reciclatge de paper i cartró, i utilització com a combustible. Digestió anaeròbia seguida de
compostatge.

Plàstics. LER 170203

Segregació en un contenidor de plàstics amb destinació a un gestor autoritzat. Només són reciclables els

pot barrejar amb la resta de plàstics).

S’originen generalment en la instal·lació de canonades, làmines d’impermeabilització de cobertes i fusteria
de PVC.

Gestió: Contenidor de residus no especials barrejats (residus banals).

Mescles bituminoses. LER 170302

Abassegaments separatius amb destinació a un abocador autoritzat.

S’originen en obra civil en les activitats d’estesa, fresat i enderroc de mescles bituminoses.

residus d’embalatges i bosses netes, la resta caldrà gestionar-los com a residus no especials barrejats.
Gestió: Utilització en la construcció. Reciclatge de mescles asfàltiques.
S’originen generalment en oficines i obres en general procedents d’activitats de desembalatge.
Fibra de vidre. LER 170604
Gestió: Reciclatge de plàstics. Segregació en un contenidor de plàstics amb destinació a un gestor
autoritzat.

Segregació en un contenidor de fibra i llana de vidre amb destinació a un gestor autoritzat.

Trobarem fibra de vidre fonamentalment en accessoris i canonades de sanejament i caldereria, i fent
PVC (Plàstics). LER 170203

Espai per al segell del visat telemàtic
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Materials absorbents. LER 150203
Gestió: Deposició de residus no especials.
La terra de diatomees és un material absorbent utilitzat per recollir determinats productes abocats
accidentalment al sòl. S’usa majoritàriament en tallers de maquinària i substitueix les serradures. També
en aquests llocs de treball és habitual la utilització de draps per netejar peces.
Pneumàtics. LER 160103

En qualsevol cas la destinació final dels materials absorbents ha de ser segons la tipologia del residu que
s’hagi netejat amb aquests productes. Si es tracta d’olis, hidrocarburs, etc., cal gestionar-los com a residus
especials i el seu codi és LER- 150202.

Segregació en abassegaments amb destinació a un gestor autoritzat.

Gestió: Deposició de residus no especials, incineració de residus no halogenats i tractament per evaporació.
Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques.

Segregació en un contenidor de materials absorbents amb destinació a un gestor autoritzat.

Gestió: Recuperació de pneumàtics i utilització com a combustible. Deposició de residus no especials i

Llots de bentonita. LER 170504

condicionament previ a disposició del rebuig. Incineració de residus no halogenats.

Es canalitzaran fins a basses ubicades a la mateixa obra. Finalment, seran evacuats amb cisternes per
Residus biodegradables. LER 200201

gestors autoritzats.

Es genera en operacions de tala d’arbres com a conseqüència de l’activitat d’esbrossament i replanteig a

La bentonita s’utilitza en fonamentacions especials per donar estabilitat al terreny. És possible la seva

les obres. En cas de ser necessària una crema controlada, cal l’autorització de l’Administració local. En

reutilització en diferents fonamentacions de la mateixa obra.

aquest cas, s’han de prendre les mesures preventives adequades per evitar incendis.
Aquesta fitxa inclou també la gestió dels llots de perforació.
En qualsevol cas per realitzar una tala d’arbres caldrà el permís de tala corresponent.

Gestió: Utilització en la construcció i en el rebliment de terrenys. Possible tractament fisicoquímic i deposició
Gestió: Compostatge. Digestió anaeròbia seguida de compostatge. Segregació en abassegaments o en un

en dipòsit de terres i runes. Deposició de residus inerts.

contenidor de restes de poda amb destinació a un gestor autoritzat.

Tòners d’impressió. LER 080318

Espai per al segell del visat telemàtic
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Segregació en un recipient específic per al tòner amb destinació a un gestor autoritzat

Per tal de millorar la gestió dels materials sobrants es preveu (en els contractes particulars) que les
empreses subcontractades s’ocupin dels residus que generen (excepte els d’origen petri).

Queden inclosos en aquest apartat els tòners d’impressió, cartutxos de tinta, etc.
S’originen generalment en oficines provisionals de l’obra.

7.

Gestió segons tipologia de residu. Especials

S’entenen com a residus especials aquelles substàncies que a causa de la seva composició química i de les
seves característiques (inflamabilitat, toxicitat, reactivitat química, etc.) són perilloses per a la salut i/o per
al medi ambient. Moltes d’aquestes substàncies tenen l’agreujant de ser difícils de degradar per la natura,

Gestió: Reciclatge de tòners. Deposició de residus no especials.

amb la qual cosa s’acumulen en el medi i els seus danys repercuteixen durant molt de temps; altres, en
degradar-se produeixen substàncies encara més perilloses que les originals. Per tot això, aquests residus
requereixen una consideració i un tractament especial.

Restes de menjar. LER 200108

En la definició que dóna la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, es considera residu perillós tot aquell
que figuri en la llista aprovada en el R.D. 952/1997 de Residus Perillosos, així com els recipients i envasos
que els hagin contingut, els que hagin estat qualificats com a perillosos per la normativa comunitària i els

S’originen en els diferents àpats que els treballadors realitzen a l’obra.

Segregació en un contenidor de fracció orgànica amb destinació a un gestor municipal de recollida
d’escombraries.

que el Govern pugui aprovar de conformitat amb el que s'estableix a la normativa europea o en convenis
internacionals.

Els residus especials que se segreguin a l’obra mateixa cal gestionar-los a través de contenidors,
abassegaments separatius o altres mitjans, de manera que s'identifiqui clarament el tipus de residu.


Gestió: Compostatge i digestió anaeròbia seguida de compostatge.

Els residus especials tòxics i perillosos no podran ser emmagatzemats més de 6 mesos, i s'haurà de
demanar permís a l’entitat corresponent per tal d’ampliar aquest termini de permanència. Per aquest
motiu, aquest tipus de residus ha de venir etiquetat de manera que quedi clarament identificada la
data del seu emmagatzematge. En aquesta etiqueta, caldrà incloure-hi a més:

Aquesta separació en contenidors es considera de màxims, en obra pot reduir-se el número de contenidors
en funció de les necessitats i de l’espai. Tot i que la normativa aplicable no obligui a separar, és considera
una correcta gestió de residus a l’obra disposar d’un contenidor de residus inerts, un de ferralla, un de
fusta i finalment un contenidor de barreja de residus no especials. També s’aconsella disposar, a prop de

- El codi d’identificació del residu.
- El nom, l’adreça i el telèfon del titular dels residus.

les casetes d’obra, d’uns petits contenidors de residus orgànics per als treballadors, i d’uns de paper i
residus informàtics a prop de les oficines.

Espai per al segell del visat telemàtic
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Els residus han d’ésser retirats per gestors autoritzats, els quals seran els encarregats d’assegurar-ne la
gestió òptima: valorització, reutilització, deposició controlada, etc.

Gestió: Reciclatge de substàncies orgàniques que no s’utilitzen com a dissolvents i regeneració d’altres
materials inorgànics. Tractament específic. Tractament fisicoquímic.

S’adoptaran les mesures següents:



El vessament de qualsevol tipus de líquid a l’obra estarà prohibit.



S’hauran d’emmagatzemar els olis emprats en condicions satisfactòries, evitant les barreges amb aigua

Envasos i utillatge de productes químics. LER 150110

o altres residus no oliginosos, han d'estar en instal·lacions que permetin la conservació fins a la seva
recollida, gestió i lliurament a persona autoritzada, degudament ubicades i senyalitzades.



Els canvis d’oli es faran en la zona condicionada o en una cubeta mòbil.



Els residus especials s’hauran d’emmagatzemar degudament tapats i de manera que qualsevol
vessament no pugui entrar en contacte amb el terreny. A més, es disposaran de materials absorbents
a l'obra.

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat.
S’originen en obres d’edificació, al taller de maquinària i, més puntualment, en obra civil. En aquest apartat
s’inclouen envasos de pintures, tints, resines, coles, vernissos, dissolvents, additius de formigó,
desencofrants, àcids per a acabats de formigó, líquids per polir el terratzo, etc.

A continuació es descriuen la valorització i el tractament per a cada residu :
Gestió: Reciclatge de plàstics, reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics, i recuperació,
reutilització i regeneració d’envasos. Reciclatge de paper i cartró. Condicionament previ a disposició del
rebuig. Deposició de residus especials i incineració de residus no halogenats.
Residus productes químics perillosos. LER 160506

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. S’ha d’assegurar

Aerosols. LER - 150111

que els diferents envasos estan tancats degudament per evitar que se’n barregin els continguts.

Segregació en un contenidor d’aerosols amb destinació a un gestor autoritzat.
Es gestionen a través de centres de transferència. Poden ser de tipologia molt variada, àcids, detergents,
coles, etc., però generalment se’n generen poques quantitats. En aquest apartat s’inclouen residus com
tints, resines, vernissos, dissolvents, additius de formigó, desencofrants, àcids per acabats de formigó,

Aquest residu és generat, entre d’altres, pels equips de topografia en el moment de senyalitzar-ne les
referències.

líquids per polir el terratzo, etc. En qualsevol cas, atesa la gran varietat de productes d’aquestes
característiques que hi ha al mercat, és convenient demanar en cada cas el full de seguretat al fabricant
per determinar-ne la gestió.

Espai per al segell del visat telemàtic
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Olis usats de maquinària o similar. LER 130205

Gestió: Extracció de l’oli del filtre per premsatge o un altre mètode de separació. Reciclatge de metalls.

Segregació en bidons o dipòsits específics amb destinació a un gestor autoritzat.

Bateries usades. LER 160601

Aquests recipients han de romandre tancats per evitar l’aigua de pluja i s’han d’identificar degudament.
Segregació en un contenidor específic per a bateries amb destinació a un gestor autoritzat. En la seva
Es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques o vehicles de l’obra.
Gestió: Regeneració d’olis minerals.

Envasos d’olis, combustibles o similar. LER 150110

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. Bàsicament es

manipulació s’han d’evitar les ruptures i vessaments.
Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques.

Gestió: Recuperació de bateries, piles i acumuladors.

Llots i residus procedents del rentat de màquines. LER 161003

generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques.
El rentat de les màquines s’ha de realitzar al taller de maquinària i en zones habilitades per a aquesta
Gestió: Reciclatge de plàstics, reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics, i recuperació,
reutilització i regeneració d’envasos. Condicionament previ a disposició del rebuig. Deposició de residus
especials i incineració de residus no halogenats.

Filtres usats d’oli. LER 160107

activitat per assegurar l’emmagatzematge dels residus resultants mitjançant dipòsits hermètics. Finalment,
els residus han de ser evacuats amb cisternes per gestors autoritzats. Aquests residus són més preocupants
del que es podria pensar, atesa la presència important de greixos i olis en aquest tipus de màquines. Així
mateix, és freqüent la utilització de dissolvents per afavorir la neteja, que s’incorporen al residu final.

Gestió: Condicionament previ a disposició del rebuig. Incineració de residus no
halogenats, tractament per evaporació i tractament fisicoquímic.

Trabucament en origen de l’oli contingut i segregació de l’oli i del filtre, per separat, a contenidor amb
destinació a gestor autoritzat.
Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres

Transformadors i condensadors que contenen PCB i PCT. LER 160209

públiques.

Espai per al segell del visat telemàtic
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En cas d’haver de gestionar aquests tipus de residus, s’ha de fer per mitjà d’un gestor autoritzat.

Gestió: Recuperació de bateries, piles i acumuladors. Estabilització.

Es tracta de transformadors i condensadors que contenen PCB (policlorbifenil) i PCT (policlorterfenil).
Aquest residu es genera bàsicament en operacions de desconstrucció. La manipulació d’aquests aparells es
realitzarà sempre mitjançant personal procedent d’empreses especialitzades.
Al Reial decret 1378/1999, s’estableixen les mesures per a l’eliminació i gestió dels policlorbifenils i
policlorterfenils, i dels aparells que els continguin.

Gestió: Tractament específic. Incineració de residus halogenats.

Fluorescents Usats. LER 200121

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat.
És important evitar la ruptura dels tubs en el moment de manipular-los per evitar la fuita del gas.
La gestió dels fluorescents és aplicable també a les làmpades de vapor de mercuri i làmpades de baix
consum.

Gestió: Recuperació de fluorescents.

Piles usades. LER 160603 (piles amb mercuri)

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. Se’n generen
poques quantitats i en general procedeixen d’oficines i de petits equips de l’obra. Les piles de botó són molt

8.

Reciclatge de residus petris inerts en la pròpia obra

Abans de l’inici de l’obra (el més aviat possible) i tenint en compte les possibilitats d’incidència en el projecte
executiu, s’ha de proposar al promotor la viabilitat de modificar certs aspectes constructius de cara a poder
reutilitzar els residus petris que es generaran a l’obra. Aquestes possibles modificacions s’han de comunicar
a la propietat (i a la direcció facultativa) i determinar quina solució final s’executarà.

Caldrà deixar constància, en el pla de gestió de residus, del lloc de reutilització dels residus petris, així com
de l’acceptació de la reutilització de residus petris per part de la direcció facultativa i del promotor.

És important que la planificació de l’execució de l’obra tingui en compte que habitualment els residus es
produeixen en etapes diferents a les dels espais o els usos pels quals s’utilitzaran.

Cal senyalitzar les zones de recollida dels residus petris en espera de reciclatge, així com l’emplaçament
de la maquinària de reciclatge. És convenient situar-lo en un lloc visible i ben senyalitzat de l’obra.

Els cartells (plastificats o protegits de la pluja) han de romandre a l’obra fins que s’acabi l’operació. I serà
necessari, tal i com s’indica, tenir-los penjats a la caseta d’obra i/o en un lloc visible amb l’objectiu final
que tots els operaris coneguin la situació de les zones d’emmagatzematge, etc.

Cal portar un control visual de la qualitat dels granulats que es van utilitzant, indicant també quin és el seu
ús. En cas de detectar cap anomalia, cal comunicar-la al cap d’obra amb la intenció que prengui les mesures
oportunes de reforç formatiu dels treballadors. Cal tenir en compte que l’àrid resultant, una vegada
matxucat, serà aproximadament un 30% menor al volum inicial de residus petris.

Cal recordar que, segons el Reial Decret 105/2008, els àrids reciclats obtinguts com a producte d’una
operació de valorització de residus de construcció i enderroc hauran de complir els requisits tècnics i legals
per a l’ús al qual es destinin.

tòxiques per al medi ambient perquè contenen mercuri.
9.

Espai per al segell del visat telemàtic

Senyalització dels contenidors

GESTIÓ DE RESIDUS

16

Centre per a gent gran al municipi de Vilobí d’Onyar

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, d’acord amb la
separació selectiva prevista.
Cables elèctrics

Poda

Orgànica

Terres

Inerts

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc.
CODI LER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes)

Especials

No especials barrejats

Especials

Amiant

Tòners

Aerosols

CODI LER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica els residus especials de
Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc.

manera genèrica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec habilitada per als residus especials, no obstant,

CODI LER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis admesos en dipòsits de residus no
especials). Aquest símbol identifica els residus no especials barrejats, no obstant, en cas d’optar per una

a l’hora d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de perillositat que els identifiquen i caldrà
senyalitzar els bidons o contenidors d’acord amb la legislació de residus especials.

separació selectiva més exigent, caldria un cartell específic per a cada tipus de residu:
10. Destí dels residus segons tipologia
El disseny d’estratègies de gestió és un tema complex, en què intervenen molts factors i del qual no hi ha
una solució única que pugui aplicar-se a totes les situacions. Cal considerar les característiques de cada
residu, el volum, la procedència i el cost de tractament, així com les possibilitats de recuperació i
comercialització i l’existència de directrius administratives.
Fusta

Ferralla

Espai per al segell del visat telemàtic
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Un exemple representatiu de la necessitat d’estudiar cada cas en particular són els residus radioactius;
com que són especialment contaminants es gestionen seguint uns passos especials, amb l’únic objectiu de
disminuir-ne en la mesura del possible el perill de radiació.
La consulta pot realitzar-se de dues maneres:
Segons la Llei 105/2008, de residus de construcció i demolició:
Es prohibeix el dipòsit en abocament de residu de construcció i enderroc que no hagin sigut sotmesos a

A) Directament per codi LER, a partir del vincle existent a la pàgina principal.
B) Segons tipologies de residus, a partir del vincle existent a la pàgina principal.

alguna operació de tractament previ. Aquesta disposició no s’aplica als residus inerts, el tractament dels
quals sigui tècnicament inviable, ni als residus de construcció i enderroc, el tractament dels quals no
contribueixi a fomentar, per aquest ordre, la seva prevenció, reutilització, reciclatge i altres formes de

Els gestors que se seleccionin han d’estar inscrits en el Registre General de Gestors de Residus de la

valorització, ni a reduir els perills per a la salut humana o el medi ambient.

comunitat Autònoma corresponent i en la retirada dels residus, segons la tipologia i quantitat, poden
generar els documents següents:

En aquest cas, la legislació de les diferents comunitats autònomes pot eximir de l’aplicació del paràgraf
anterior als abocadors de residus no perillosos o inerts de construcció o enderroc en poblacions aïllades
que compleixin amb la definició que per a aquest concepte recull l’article 2 del Reial Decret 1481/2001, de

-Fitxes d’acceptació.

27 de desembre, pel qual es regula l’eliminació de residus mitjançant dipòsit en abocador, sempre que
l’abocador es destini a l’eliminació de residus generats únicament en aquesta població aïllada.

-Fulls de seguiment.
-Fulls de seguiment itinerant.

Per seleccionar les opcions externes de gestió, existeixen diverses pàgines en Internet que ofereixen

-Justificant de recepció del residu.

aquesta informació, entre d’altres, la pàgina web de l’agència de Residus de Catalunya (www.arc-cat.net)
ofereix informació referent a les diferents instal·lacions de gestió autoritzades.
En funció de la tipologia i quantitat de residus transportats, caldrà que els vehicles estiguin autoritzats per
l’autoritat corresponent..
Serà necessari informar-se en cada comunitat Autònoma de les instal·lacions existents.
Aquesta via permet obtenir dades per gestionar els residus segons la seva tipologia i destí (reciclatge,

A les obres de fora de Catalunya, la gestió dels residus és regulada per la Llei 105/2008, de residus de

transvasament o triatge i abocament a dipòsit controlat).

construcció i demolició.

Cada comunitat autònoma disposa de bases de dades on apareixen els diferents gestors de residus de la

Abans del començament de l’obra el contractista haurà de revisar i/o modificar l’estudi de gestió de residus

comunitat,

i desenvolupar el pla corresponent. En qualsevol cas s’hauran de seguir les prescripcions previstes a la

Normalment, la consulta en aquestes pàgines web pot realitzar-se de dos maneres:

Espai per al segell del visat telemàtic
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Caldria que el pla adjuntés els documents d’acceptació amb les empreses de gestió de residus, que hauran
d’ésser formalitzats una vegada s'hagi aprovat el pla pel promotor i la direcció facultativa.

Els residus separats en les fraccions establertes al "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i Enderroc"
de l'obra, s'emmagatzemaran en els espais previstos a l'obra per a aquesta finalitat.

El pla de gestió de residus haurà de seguir, com a mínim, els tipus d’operacions de gestió que s’hagi

Els contenidors han d'estar senyalitzats clarament, en funció del tipus de residu que continguin, d'acord
amb la separació selectiva prevista.

determinat a l’estudi o, en cas contrari, justificar-ho.

Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funció del seu destí final.
RESIDUS ESPECIALS:

AN.GR.6. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
A. Classificació de residus
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o
material d'excavació.
S'han considerat les operacions següents:
-

Classificació dels residus en obra

CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:
S'han de separar els residus en les fraccions mínimes següents si es supera el límit especificat, d'acord
amb el que especifica l'article 5.5 del REAL DECRETO 105/2008 :
-

Formigó LER 170101 (formigó): >= 80 t

-

Maons, teules, ceràmics LER 170103 (teules i materials ceràmics): >= 40 t

-

Metall LER 170407 (metalls barrejats) >= 2 t

-

Fusta LER 170201 (fusta): >= 1 t

-

Vidre LER 170202 (vidre): >= 1 t

-

Plàstic LER 170203 (plàstic) >= 0,5 t

-

Paper i cartró LER 150101 (envasos de paper i cartró): >= 0,5 t

Els materials que no superin aquest límits o que no es corresponguin amb cap de les fraccions anteriors,
han de quedar separats com a mínim en les fraccions següents:
-

Inerts LER 170107 (mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics que no contenen substàncies
perilloses)
No especials LER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen, mercuri, PCB
ni substàncies perilloses)
Especials LER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus barrejats, que
contenen substàncies perilloses)

Espai per al segell del visat telemàtic

Els residus especials sempre s'han de separar.
Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta.
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos.
Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en
bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat.
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la maquinària
d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les
incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes.
Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar excessiva.
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en posició
vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites.
Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat.
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
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:
m3 de volum realment classificat d'acord amb les especificacions del "Pla de Gestió de Residus de
Construcció i Enderrocs" de l'obra.
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.
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Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio
ambiente producida por el amianto.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.
B. Transport de residus d'excavació a instal·lació autoritzada de gestió de residus
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o
material d'excavació.
S'han considerat les operacions següents:
-

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.

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 A OBRA:

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:

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.

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.

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i Enderrocs"
de l'obra.
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i
els Enderrocs" de l'obra.
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal que
tinguin l'aprovació de la DF.
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:

Espai per al segell del visat telemàtic

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
TERRES:
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, 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.

Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les
incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes.
Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar excessiva.
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en posició
vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites.
Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat.
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:

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.

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de
seguretat suficients.

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio
ambiente producida por el amianto.

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del
material.

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.

C.

Transport de residus de construcció o demolició a instal·lació autoritzada de gestió
de residu

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

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la
maquinària que s'utilitzi.
TRANSPORT A OBRA:
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la
mateixa obra o entre dues obres.
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i Enderrocs"
de l'obra.
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i
els Enderrocs" de l'obra.
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal que
tinguin l'aprovació de la DF.

RESIDUS ESPECIALS:

TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:

Els residus especials sempre s'han de separar.
Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta.

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.

Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos.

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:

Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en
bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat.

-

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

El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la maquinària
d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals

Espai per al segell del visat telemàtic
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-

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

D.

Càrrega i transport de residus de construcció o demolició a instal·lació autoritzada
de gestió de residus

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

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

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o
material d'excavació.

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.

S'han considerat les operacions següents:

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes
utilitzats.

-

Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció o
demolició

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:

-

Subministrament i recollida del contenidor dels residus

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de
seguretat suficients.

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%.

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:

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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.

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición.

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i Enderrocs"
de l'obra.

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.

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.

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.

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.

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio
ambiente producida por el amianto.

TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

Espai per al segell del visat telemàtic

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.
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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

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones
de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio
ambiente producida por el amianto.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.
E.

Disposició de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus

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

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o
material d'excavació.

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.

S'han considerat les operacions següents:

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.

-

Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà el tractament
de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació

DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de
tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL
D'EXCAVACIÓ:
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el
pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.

Espai per al segell del visat telemàtic
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La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el
certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

Els materials potencialment contaminats, com components de xarxes de clavegueram o els que continguin
fibrociment, no s'han de matxucar.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición.

m3 de volum de runa matxucada.

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.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio
ambiente producida por el amianto.

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 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya.

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio
ambiente producida por el amianto.

Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el catàleg
de Residus de Catalunya.

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.

G.

Trituració de residus no petris a l'obra

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

Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

F.

Matxuqueig de residus petris a l'obra

Trituració dels residus no petris com ara plaques de fibres de vidre, fibres de roca, guix laminat, fusta, etc,
generats als enderrocs de l'obra, o materials de rebuig, amb maquinària especialitzada d'acord amb el tipus
de residu.
La unitat d'obra inclou les operacions de càrrega de la runa a la trituradora, i les operacions de classificació
i càrrega del material triturat sobre camió o contenidor.

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

El material triturat ha de tenir una mida uniforme, per tal de facilitar la càrrega als contenidors.

Matxuqueig dels residus petris, generats als enderrocs de l'obra, o materials de rebuig, amb maquinària
especialitzada d'acord amb el tipus de residu.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

La unitat d'obra inclou les operacions de càrrega de la runa a la trituradora, i les operacions de classificació
i càrrega del material triturat sobre camió o contenidor.
El material tractat ha de tenir una mida uniforme, que permeti la seva reutilització com a granulat.
Cada material, en funció de la seva classificació com a tipus de residu, s'ha de disposar en un lloc separat,
per tal de facilitar la seva reutilització.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.
S'ha de classificar la runa abans de matxucar-la, per tal que no es barregin materials incompatibles, en
funció de la reutilització prevista.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum de runa triturada.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio
ambiente producida por el amianto.

S'ha de classificar la runa abans de matxucar-la, per tal que no es barregin materials incompatibles, en
funció de la reutilització prevista.

Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya.

Espai per al segell del visat telemàtic
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Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el catàleg
de Residus de Catalunya.

GR

Gestió de residus

K2R35069

M3

Transport de terres a instal·lació autoritzada
de gestió de residus, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de
més de 10 i fins a 15 km

5,50

10,703

58,87

K2R54269

M3

6,57

158,799

1.043,31

K2RA7LP1

M3

5,25

10,703

56,19

K2RA73G1

M3

Transport de residus a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió
de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 10 i
fins a 15 km (P - 198)
Deposició controlada a dipòsit autoritzat
inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, 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 - 200)
Deposició controlada a dipòsit autoritzat
inclòs el cànon sobre la deposició controlada
dels residus de la construcció, segons la
LLEI 8/2008, 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 - 199)

22,05

158,799

3.501,52

AN.GR.7. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE LES INSTAL·LACIONS PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS
Contenidor de 9 M3. Apte per a formigó, ceràmics, petris i fusta

Contenidor de 5 M3. Apte per a plàstics, paper, cartró, metalls i fusta.

Contenidor per a residus especials.

Albert Vitaller i Santiró
Arquitecte
ALBERT VITALLER arquitectura, SLPU

Eulàlia Isern Meix
Arquitecta
2 de maig del 2019

AN.GR.8. PRESSUPOST
Codi

Unitat

Descripció

Espai per al segell del visat telemàtic

Preu

Amidament

Total

GESTIÓ DE RESIDUS

25

Centre de dia a Vilobí d’Onyar

PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ
ESS. ESTUDI SEGURETAT I SALUT
2 de maig de 2019

Referència:

1815

Projecte:

Centre de dia a Vilobí d’Onyar

Situació:

Carrer Empordà, 5

Municipi:

Vilobi d’onyar, Girona

Redactor:

ALBERT VITALLER arquitectura, SLPU

Arquitectes:

Albert Vitaller i Santiró (arq. col·legiat 26.929-8)
Eulàlia Isern Meix (arq. col·legiada 49.465-8)

Espai per al segell del visat telemàtic
1
VITALLERarquitectura

Travessera de Les Corts 230 ent 2 08014 Barcelona

Tel: +34.934.908.961

arquitectura@vitaller.com

ZONA D'ACOPI DE MATERIAL D'OBRA
TANCAMENT OBRA.TANCA METÀL·LICA
DESMUNTABLE
ACCÉS PERSONAL
RÈTOL DE L'OBRA
RECORREGUT PERSONAL

·LACIONS PROVISIONALS
S'UBICARAN EN LA MATEIXA POSICIÓ QUE
LES ESCOMESES ACTUALS DE L'EDIFICI A
ENDERROCAR

Edifici
colindant

Envà provisional

Accès casal d'avis
H= -0,28

H= -0,28
H= 0

Zona classificació i acopi de runes

Accès obra
Menjador

Vestuari i
serveis

C/EMPORDÀ

Propietat
Projecte bàsic i d'execució
Ajuntament de Vilobí d'onyar
Centre per a gent gran a Vilobí d'Onyar

Carrer d'Empordà 5
17185 Vilobí d'Onyar, Girona

/

Arquitectura
Albert Vitalller Santiró
Eulàlia Isern Meix

Càrrega i descàrrega

N

Plànol de seguretat i salut
Fase enderroc

Escala
Data
A1|1:50 Maig
A3|1:100 2019

DG SS

SS.01

ZONA D'ACOPI DE MATERIAL D'OBRA
TANCAMENT OBRA.TANCA METÀL·LICA
DESMUNTABLE
ACCÉS PERSONAL
RÈTOL DE L'OBRA
RECORREGUT PERSONAL

·LACIONS PROVISIONALS
S'UBICARAN EN LA MATEIXA POSICIÓ QUE
LES ESCOMESES ACTUALS DE L'EDIFICI A
ENDERROCAR

Edifici
colindant

Envà provisional

Accès casal d'avis
H= -0,28

H= -0,28
H= 0

zona acopi materials

Accès obra
Menjador

Vestuari i
serveis

C/EMPORDÀ

Propietat
Projecte bàsic i d'execució
Ajuntament de Vilobí d'onyar
Centre per a gent gran a Vilobí d'Onyar

Carrer d'Empordà 5
17185 Vilobí d'Onyar, Girona

/

Arquitectura
Albert Vitalller Santiró
Eulàlia Isern Meix

Càrrega i descàrrega

N

Plànol de seguretat i salut
Fase estructura i acabats

Escala
Data
A1|1:50 Maig
A3|1:100 2019

DG SS

SS.02

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar
Estudi de seguretat i salut

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar
Estudi de seguretat i salut

AMIDAMENTS
OBRA
CAPÍTOL

Data: 02/05/19
01
01

Pàg.:

1

AMIDAMENTS

1815 SS
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

AMIDAMENT DIRECTE

OBRA
CAPÍTOL
1

H1411111

u

H1432012

u

H1445003

u

1

H1512212

m

Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes,
de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla,
corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el formigó, cordes d'hissat i
subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en
el formigó, en 1a col·locació i amb el desmuntatge inclòs

3,000

Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
AMIDAMENT DIRECTE

H1446004

u

H1447005

u

H144D205

u

H144E406

u

H145E003

u

H1474600

u

3

5,000

AMIDAMENT DIRECTE

OBRA
CAPÍTOL

u

11

H147K602

u

H147L015

u

1815 SS
IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1

H64Z1111

u

Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i d'alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer
galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs

20,000
AMIDAMENT DIRECTE
H6AA2111

m

3,000

3

HQU1D190

mes

1,000

HQU1E170

mes

30,000

Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors i sanitari a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2
punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
AMIDAMENT DIRECTE

4

1,000

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de
D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

2,000

Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda de cintura,
sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de
longitud, homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364
AMIDAMENT DIRECTE

12

01
04

1,000

5,000

Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354
AMIDAMENT DIRECTE

5,000

Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs

2,000

2

H147D102

u

Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable
AMIDAMENT DIRECTE

10

HM31161J

10,000

Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN
420
AMIDAMENT DIRECTE

9

u

2,000

Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083
AMIDAMENT DIRECTE

8

HBBAB115

Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083
AMIDAMENT DIRECTE

7

2

Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136
AMIDAMENT DIRECTE

6

2,000

Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149
AMIDAMENT DIRECTE

5

3,000

1815 SS
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

AMIDAMENT DIRECTE

4

2

10,000

Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458
AMIDAMENT DIRECTE

3

01
03

Pàg.:

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812
AMIDAMENT DIRECTE

2

Data: 02/05/19

4,000

Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per
placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell

Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795,
amb fixació amb tac mecànic
EUR

EUR

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar
Estudi de seguretat i salut

AMIDAMENTS

Data: 02/05/19

AMIDAMENT DIRECTE
5

HQU22301

u

HQU25701

u

HQU27902

u

HQU2AF02

u

HQU2D102

u

HQU2E001

u

HQU2GF01

u

HQU2P001

u

1

H16F3000

01
05

h

1,000

1,000

Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

OBRA
CAPÍTOL

1,000

Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

12

1,000

Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

11

1,000

Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

10

1,000

Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

9

3,000

Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

8

4,000

Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

7

3

Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

6

Pàg.:

1,000

1815 SS
DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

Presencia al lloc de treball de recursos preventius
AMIDAMENT DIRECTE

20,000

EUR

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar
Estudi de seguretat i salut

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar
Estudi de seguretat i salut

PRESSUPOST

Data: 02/05/19

OBRA

01

1815 SS

CAPÍTOL

01

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Pàg.:

1

PRESSUPOST
3 HM31161J

TOTAL

1 H1411111

u

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

4,89

10,000

48,90

2 H1432012

u

Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 2)

15,90

3,000

47,70

3 H1445003

u

Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
(P - 3)

1,23

2,000

2,46

4 H1446004

u

Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada
segons UNE-EN 149 (P - 4)

10,81

2,000

21,62

5 H1447005

u

Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136
(P - 5)

0,00

2,000

0,00

6 H144D205

u

Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc,
homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 (P - 6)

0,83

5,000

4,15

7 H144E406

u

Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN
14387 i UNE-EN 12083 (P - 7)

2,32

5,000

11,60

8 H145E003

u

Parella de guants contra agents químics i microorganismes,
homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 (P - 8)

0,00

20,000

0,00

9 H1474600

u

Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 9)

12,69

3,000

38,07

10 H147D102

u

Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 354 (P - 10)

40,89

2,000

81,78

Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua
d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal,
elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del
sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN
362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364 (P - 11)

27,23

Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda
d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac
mecànic (P - 12)

20,14

11 H147K602

12 H147L015

TOTAL

u

u

CAPÍTOL

1815 SS

CAPÍTOL

03

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

m

u

27,23

Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no
regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas
de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada
a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges d'emborsament inferior,
fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el formigó, cordes
d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de forca
fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a
col·locació i amb el desmuntatge inclòs (P - 13)

12,83

Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 17)

29,42

10,000

5,000

CAPÍTOL

128,30

147,10

39,11

1,000

2
39,11

314,51

OBRA

01

1815 SS

CAPÍTOL

04

IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 H64Z1111

u

Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i d'alçària 2
m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa
metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs (P - 15)

87,53

1,000

87,53

2 H6AA2111

m

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de
3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i
amb el desmuntatge inclòs (P - 16)

2,39

30,000

71,70

3 HQU1D190

mes

Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors i sanitari a
obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes
d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format
per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 19)

61,49

4,000

245,96

4 HQU1E170

mes

Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de
6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb
aixeta i taulell (P - 20)

55,01

4,000

220,04

5 HQU22301

u

Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 21)

50,95

3,000

152,85

6 HQU25701

u

Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat
per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 22)

21,01

1,000

21,01

7 HQU27902

u

Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 23)

25,93

1,000

25,93

8 HQU2AF02

u

Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 24)

85,59

1,000

85,59

9 HQU2D102

u

Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 25)

47,79

1,000

47,79

10 HQU2E001

u

Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 26)

62,40

1,000

62,40

11 HQU2GF01

u

Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 27)

38,40

1,000

38,40

12 HQU2P001

u

Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 28)

1,67

1,000

1,67

TOTAL

CAPÍTOL

01.04

1.060,87

OBRA

01

1815 SS

CAPÍTOL

05

DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

1 H16F3000
TOTAL

EUR

Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 18)

Pàg.:

01.03

60,42

343,93

01

2 HBBAB115

3,000

01.01

OBRA

1 H1512212

1,000

u

Data: 02/05/19

CAPÍTOL

h

Presencia al lloc de treball de recursos preventius (P - 14)
01.05

21,80

20,000

436,00
436,00

EUR

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar
Estudi de seguretat i salut

PRESSUPOST

Data: 02/05/19

Pàg.:

3

EUR

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar
Estudi de seguretat i salut

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 02/05/19

Pàg.:

1

NIVELL 2: CAPÍTOL
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
CAPÍTOL

01.01

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

CAPÍTOL

01.03

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

CAPÍTOL

01.04

IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

CAPÍTOL

01.05

DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

OBRA

01

1815 SS

343,93
314,51
1.060,87
436,00
2.155,31

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2.155,31
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: OBRA
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OBRA

01

1815 SS

2.155,31
2.155,31

EUR

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar
Estudi de seguretat i salut

Pàg.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL..........................................................................

2.155,31

13 % Despeses Generals d´Empresa SOBRE 2.155,31.....................................................

280,19

6 % Benefici Industrial SOBRE 2.155,31............................................................................

129,32

2.564,82

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

21 % IVA SOBRE 2.564,82.................................................................................................

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS

538,61
3.103,43
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CQ. CONTROL DE QUALITAT

especificacions de projecte i disseny però també la necessitat d’avaluar el procés i no el producte final, i per tant,
s’entén que l’objectiu es basa en la millora continua no només del producte sinó també del procés.

CQ.1. MEMÒRIA

Per tant, el nou concepte que es desenvolupa el Mètode de Control de Qualitat, gira a l’entorn d’entendre que el
model parteix dels següents criteris generals:

1.1.

Introducció



El present pla de control de qualitat està format per la documentació següent:

GESTIÓ DE LA QUALITAT

El concepte de control de qualitat es substitueix pel concepte GESTIÓ DE LA QUALITAT ja que esdevé un control
no tan sols sobre el producte (per exemple els criteris del decret 375/88 de Control de Qualitat) sinó, d’acord amb
l’article 7 de la primera part del CTE, també durant l’execució el DEO (direcció d’execució de les obres) ha de
controlar “cada unitat d’obra (...) la conformitat amb allò indicat en el projecte.”

1. MEMÒRIA
2. PLA DE CONTROL: UNITATS D’OBRA
3. PLA DE CONTROL: CARACTERÍSTIQUES I REQUSITS



4. PRESSUPOST

1.2.

De cada procés cal documentar el seu control en tres fases: control de RECEPCIÓ DE PRODUCTES, EQUIPS I
SISTEMES (d’ara endavant PEiS), control de L’EXECUCIÓ, i Control d’OBRA ACABADA., d’acord els articles 7.2,
7.3 i 7.4 de la part I del CTE.

Objecte

El Pla té com a objectiu establir els esquemes bàsics del control de qualitat de l’obra. Aquesta presenta una sèrie
d’unitats susceptibles de control, a fi de garantir els mínims de qualitat exigibles. Es determinen quines són les
unitats a controlar, els tipus de control i els assaigs normalitzats a emprar. Una segona finalitat és conseqüència o
resultat de l’anterior i proporciona el cost que aquest control ha de representar en el total de l’obra.

1.3.

TRES FASES DE CONTROL



PROCESSOS I SUBPROCESSOS

Aquests processos es troben codificats en base a 28 processos constructius acordats pel Consell de Col·legis
d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Catalunya i a les seves unitats d’obra segons el llistat que es desenvolupa
dins la base de dades pel control de qualitat del CAATEEB.

Obra subjecte al pla

L’Obra subjecta al pla de control de qualitat és PROJECTE PER A GENT GRAN AL MUNICIPI DE VILOBÍ D’ONYAR.

1.6.
1.4.

Programa de control de qualitat

Previ l’inici de l’obra, es redactarà el PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT, a partir del pla de control de
qualitat i l’autocontrol del constructor, presentant el constructor el seu programa de control segons el CTE i la
EHE08 per l’obra de referència amb anterioritat al començament de la mateixa.

Promotor

Promotor
Empresa

Ajuntament de Vilobí d’Onyar

CIF

P1724800F

Adreça

Travessia Casa de la Vila

Núm.

1

1.7.

Pressupost

El pressupost d’execució material del pla de control de qualitat ascendeix a 6.842,87 € (sense el 21% d’IVA).
Municipi

1.5.

Vilobí d’Onyar

Codi Postal

17185

Criteris generals

El CTE i l’EHE-08 han comportat un replantejament de les condicions de control de qualitat en el marc del procés
constructiu. Seguint amb els paràmetres de GESTIO DE LA QUALITAT, cal identificar la necessitat de satisfer les
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CQ.2. PLA DE CONTROL UNITATS D’OBRA

PQ-0511 ESTRUCTURES METÀLIQUES

PROCESOS CONSTRUCTIUS OBJECTE DE CONTROL
PQ-0111 ENDERROCS

PQ-1021 ENVANS DE MAO

PQ-0121 EXCAVACIONS

PQ-1031 ENVANS DE PLAQUES I PANELLS

PQ-05O1 PROTECCIO
CORROSIÓ

ESTRUCT.

ACER

PQ-1531 PORTES
DAVANT
PQ-15P1 VIDRES

PQ-0612 ESTRUCTURA DE BLOC DE FORMIGÓ

PQ-1611 BARANES

PQ-0613 ESTRUCTURA DE FÀBRICA DE
CERÀMICS

MAONS
PQ-1641 SENYALITZACIONS DE SEGURETAT
ARGILA

PQ-0122 REBLERTS

PQ-11 IMPERMEABILITZACIONS*

PQ-0127 RASES I POUS

PQ-12 AÏLLAMENTS*

PQ-0616
ESTRUCTURA
ALLEUGERIDA

PQ-0131 ESTREBADES I APUNTALAMENTS

PQ-1311 ENRAJOLATS

PQ-06X1 ESTRUCTURA DE MAÇONERIA

PQ-1741 DRENATGE

PQ-0141 TRANSPORT DE TERRES I RUNA

PQ-1321 APLACAT
PQ-0711 ESTRUCTURA PREFABRICADA

PQ-1761 INSTAL·LACIONS
RESIDUS

PQ-0811 TERRAT AJARDINAT

PQ-1771 XARXA DE CLAVEGUERAM

PQ-0831 TERRAT

PQ-1781 ELEMENTS
RESIDUALS

PQ-0841 COBERTES TRANSLUCIDES

PQ-1811 INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ

PQ-0851 TEULADES DE FIBROCIMENT

PQ-1821 INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ

PQ-0861 TEULADES GALVANITZADES

PQ-1911 INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ

PQ-1391 PINTURES

PQ-0871 TEULADES D’ALIATGES LLEUGERS

PQ-2011 INSTAL·LACIÓ ELECTRICA

PQ-0213 SABATES

PQ-13A1 TEIXITS

PQ-0881 TEULADA DE PISSARRA

PQ-2013 CENTRES DE TRANSFORMACIÓ

PQ-0214 POUS DE FONAMENTACIÓ

PQ-13B1 FALS SOSTRES

PQ-0891 TEULADA DE SINTETICS

PQ-2021 CONTRIBUCIÓ FOTOVOLTAICA

PQ-0215 MURS

PQ-1421 SUBBASES I RECRESCUDES

PQ-08A1 TEULADES DE TEULES

PQ-2031 ENLLUMENAT

PQ-0216 PANTALLES DE FORMIGÓ ARMAT IN SITU

PQ-1431 SOLERA DE FORMIGÓ

PQ-08B1 TEULADES DE ZINC

PQ-2111 INSTAL·LACIÓ DE GAS

PQ-0217 PANTALLES PREFABRICADES DE FORMIGÓ

PQ-14A1 PAVIMENT TECNIC

PQ-08C1 TEULADA DE PLAQUES ASFÀLTIQUES

PQ-2211 INSTAL·LACIÓ D’AIGUA

PQ-0218 LLOSES DE FONAMENTACIÓ

PQ-14B1 PAVIMENTS DE PECES RÍGIDES

PQ-0911 TANCAMENTS ELEMENTS DE FORMIGO

PQ-2213 INSTAL·LACIÓ SOLAR TÈRMICA

PQ-0219 PILOTS DE CLAVAMENT PREFABRICATS

PQ-14C1 PAVIMENT FLEXIBLE

PQ-0921 TANCAMENTS CERÀMICS

PQ-2311 INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ AL FOC

PQ-021A PILOTS IN SITU

PQ-14D1 PAVIMENT CONTINU

PQ-0931 PARETS DE CARREUS

PQ-2411 PARALLAMPS

PQ-0311 ESTRUCTURA DE FUSTA

PQ-14E1 VORERA (URBANITZACIÓ)
PQ-0941 PAREDATS

PQ-2511 INSTAL·LACIONS DE
TELECOMUNICACIONS

PQ-0961 MURS CORTINA

PQ-2621 ASCENSORS

PQ-0971 TANCAMENT DE PANELLS

PQ-2711 ALTRES INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS

PQ-0161 EIXUGADES I ESGOTAMENTS

PQ-1331 ARREBOSSATS

PQ-0162 TRENCAMENTS HIDRAULICS

PQ-1341 ESTUCATS ESGRAFIATS I MONOCAPES

PQ-0171 SOLS ESTABILITZATS AMB CAL CIMENT
LLIGANT

PQ-1351 GUARNITS I ENLLUITS

PQ-0181 ANCORATGES AL TERRENY

PQ-1371 REVESTIMENT FLEXIBLE

PQ-0191 GESTIO DE RESIDUS

PQ-1381 REVESTIMENT LLEUGER

PQ-0212 FONAMENTS
REPARATS

I

ELEM.

DE

CONTENCIÓ

PQ-0411 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ

PQ-14F1 VIALS (URBANITZACIÓ)

PQ-0413 FORJATS AMB ELEMENTS PREFABRICATS

PQ-1511 FINESTRA I BALCONERA

DE

BLOCS

PQ-1711 EVACUACIÓ
PLUVIALS

D’AIGÜES

DE

RESIDUALS

RECOLLIDA

DE DEPURACIÓ

I

DE

D’AIGÜES
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PQ-0981 TANCAMENT DE PECES DE VIDRE

PQ-2811 APARELLS SANITARIS

* Els controls referents a les impermeabilitzacions i aïllaments es troben als processos constructius corresponents

CQ.3. PLA DE CONTROL. CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS
PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA

MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

01 -

011 -

ENDERROCS
011-

ENDERROCS

RECEPCIÓ DE PEiS
Documents per la recepció dels
PEiS:

Objectiu: Verificació del compliment dels requisits essencials i obligatoris

Origen i
Autoritzacions
garanti
administratives
a

Prescripcions sobre el control de recepció:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars:

Avaluacions d’idoneïtat tècnica

Distintius de qualitat voluntaris

Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB:
Fitxa característiques tècniques

Certif. d’origen s/especif. tècniques

- (si s’estableixen)

Assaigs s/norma s/especificació

Marca AENOR "N"

Homologació

CCRR

Garantia
conformitat a
Norma producte

Segell, marca conformitat

DPC
Addicional a etiqueta “CE”

Altres

DITE

Control producció a fàbrica

Certificat “CE”

Declaració de conformitat

Garantia del fabricant

Fulls de subministrament, etiquetat.

Cod.

Pla

voluntaris

Conformitat amb requisits tècnics

Documentació
del marcatge
CE

Element

obligatoris

Activitats de l’empresa Constructora:
Persona física responsable per part de la Constructora:
Sr./a.:

Altres
per
d’exigències

verificar

el

compliment
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L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA
Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements
constructius i de les instalꞏlacions; Verificacions i controls; Compatibilitat entre els diferents productes, elements i
sistemes constructius

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
- (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.):
- Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.

Pla:

Cod.

Verificació de Paràmetres d’execució*

0111

ENDERROCS DE FONAMENTS I ESTRUCTURA

0113

ENDERROCS DE TANCAMENTS I COBERTES

011D

EXTRACCIÓ D’INSTALꞏLACIONS

011R

ARRENCADA D’ELEMENTS DE JARDINERIA

Control

Criteri de
formació de lots

- Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació.
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?

Organolèptic

- Cada planta o
nivell

SI

NO

- Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?

SI

NO

* Unitats d’inspecció per lot
Prescripcions sobre el control de l’execució:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
Comentaris:

Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.):
- Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.
- Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació.
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?

SI

NO

- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?

SI

NO

- Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?

SI

NO

Persona responsable de l’autocontrol: Sr./a:

UNITAT D’OBRA ACABADA
Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
-

Unitat d’obra acabada
Part de la Cod.
unitat d’obra
acabada

Verificacions i/o proves*
Control

Criteris
per a
formació de lots

Organolèptic

- Cada planta o
nivell

Pla:
ENDERROCS

* Verificacions i/o proves per lot
Prescripcions sobre el control de l’obra acabada:

NO

- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?

Persona responsable de l’autocontrol: Sr./a:

- (si s’estableixen)

SI

Centre per a gent gran al municipi de Vilobí d’Onyar

PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA
Origen i
Autoritzacions
garanti
administratives
a

Avaluacions d’idoneïtat tècnica

0124
Distintius de qualitat voluntaris

Fitxa característiques tècniques

Certif. d’origen s/especif. tècniques

Assaigs s/norma s/especificació

Marca AENOR "N"

Homologació

CCRR

0122 REBLERTS

Avaluacions d’idoneïtat tècnica

Distintius de qualitat voluntaris

Fitxa característiques tècniques

Certif. d’origen s/especif. tècniques

Assaigs s/norma s/especificació

Marca AENOR "N"

Garantia
conformitat
a
Norma producte

Homologació

DPC
Addicional a etiqueta “CE”

Altres

DITE

Pla

Garantia
conformitat
a
Norma producte

Segell, marca conformitat

DPC
Addicional a etiqueta “CE”

Altres

DITE

Control producció a fàbrica

Certificat “CE”

Declaració de conformitat

Cod.

Pla

Element

Garantia del fabricant

Fulls de subministrament, etiquetat.

Documentació
del marcatge CE

Cod.

Conformitat amb requisits tècnics

Control producció a fàbrica

Element

Objectiu: Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el compliment dels requisits
essencials i obligatoris:
Origen i
Autoritzacions
garanti
administratives
a

Fulls de subministrament, etiquetat.

RECEPCIÓ DE PEiS

Certificat “CE”

Documentació
del marcatge CE

REBLERTS

Declaració de conformitat

0122-

CCRR

MOVIMENT DE TERRES

Garantia del fabricant

012 -

Conformitat amb requisits tècnics

Segell, marca conformitat

MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

01 -

IDENTIFICACIÓ
DE
TERRES
D’APORTACIÓ PER REBLERTS
Característiques
mecàniques

físiques

i

Identificació granulomètrica
Límit líquid
Contingut d’humitat
Contingut de matèria orgànica
Índex CBR i inflament
Proctor Normal o Proctor Modificat
(compactació)

Reblerts localitzats
Anàlisi granulomètric de sòls per tamís
Determinació del límit líquid d'un sòl
pel mètode del aparell de Casagrande

Documents per la recepció dels
PEiS:

Determinació del límit plàstic d'un sòl
Determinació del contingut de matèria
orgànica oxidable d'un sòl pel mètode
del permanganat potàssic
Compactació, Proctor normal
Compactació, Proctor modificat
C.B.R. modificat
Inflament lliure d'un sòl en edòmetre

Documents per la recepció dels
PEiS:

obligatoris

voluntaris

Altres
per
d’exigències

verificar

el

compliment

obligatoris

voluntaris

Altres per verificar el compliment d’exigències
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- Abans del subministrament del PEiS:

Origen i
Autoritzacions
garanti
administratives
a

Conformitat amb requisits tècnics

0125

- Durant els subministres dels PEiS.:
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

Avaluacions d’idoneïtat tècnica

Distintius de qualitat voluntaris

Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.
Fitxa característiques tècniques

Certif. d’origen s/especif. tècniques

- Acabat el subministrament dels PEiS.:

Assaigs s/norma s/especificació

Marca AENOR "N"

Homologació

CCRR

Garantia
conformitat
a
Norma producte

Segell, marca conformitat

DPC
Addicional a etiqueta “CE”

Altres

DITE

Control producció a fàbrica

Certificat “CE”

Declaració de conformitat

Cod.

Pla

Element

Garantia del fabricant

Fulls de subministrament, etiquetat.

Documentació
del marcatge CE

Documents d’origen; Documentació de conformitat amb requisits tècnics.

IDENTIFICACIÓ
DE
TERRES
PROPIES PER REBLERTS
Característiques
mecàniques

físiques

i

Identificació granulomètrica
Límit líquid
Contingut d’humitat
Contingut de matèria orgànica
Índex CBR i inflament
Proctor Normal o Proctor Modificat
(compactació)

Documents per la recepció dels
PEiS:

obligatoris

voluntaris

Prescripcions sobre el control de recepció:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars:
- (si s’estableixen)
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB:

Altres per verificar el compliment d’exigències

Activitats de l’empresa Constructora:
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministres.
- Lliurament d’aquests documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra.
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).
Persona física responsable per part de la Constructora:
Sr./a.:
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L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA

- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements constructius i de les
instalꞏlacions; Verificacions i controls; Compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius

Pla:

Cod.

Verificació de
d’execució*

0122

EXTENSIÓ

0122

COMPACTACIÓ

0122

GEOMETRIA

Paràmetres

- Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?

Criteri per a formació
de lots

Control

Persona responsable de l’autocontrol: Sr./a:

Neteja del fons, Estat compacte del
fons, Material adequat pel reblert,
- Cada 200 m2
Grau de compactació i contingut
d’humitat.

* Unitats d’inspecció per lot
Prescripcions sobre el control de l’execució:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
- (si s’estableixen)

UNITAT D’OBRA ACABADA

Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.):

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de:

- Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.
- Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació.
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora
Pla:

Cod.

Verificacions i/o proves*

Criteris
per
formació de lots

Control

* Verificacions i/o proves per lot
Prescripcions sobre el control de l’obra acabada:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
- (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.):
- Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.
- Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació.
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?
- Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?

Persona responsable de l’autocontrol: Sr./a:

Comentaris:

SI
SI
SI

NO

NO
NO

a

-

Unitat d’obra acabada

-

Part de la unitat d’obra acabada

SI
SI
SI

NO

NO
NO
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA

- Abans del subministrament del PEiS:
Documents d’origen; Documentació de conformitat amb requisits tècnics.
- Durant els subministraments dels PEiS.:

MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

01 -

012 -

Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

MOVIMENT DE TERRES
0127-

- Acabat el subministrament dels PEiS.:

RASES I POUS

Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.
Activitats de l’empresa Constructora:

RECEPCIÓ DE PEiS
Objectiu: Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el compliment dels requisits
essencials i obligatoris:
Origen i
Autoritzacions
garanti
administratives
a

Persona física responsable per part de la Constructora:

Prescripcions sobre el control de recepció:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars:
- (si s’estableixen)
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB:

compliment

Avaluacions d’idoneïtat tècnica

el

Distintius de qualitat voluntaris

Assaigs s/norma s/especificació

Marca AENOR "N"

verificar

Fitxa característiques tècniques

Altres
per
d’exigències

Homologació

CCRR

Segell, marca conformitat

DPC
Addicional a etiqueta “CE”

Altres

DITE

Control producció a fàbrica

Certificat “CE”

Declaració de conformitat

voluntaris

Sr./a.:

Garantia
conformitat
a
Norma producte
Certif. d’origen s/especif. tècniques

obligatoris

Garantia del fabricant

Fulls de subministrament, etiquetat.

Cod.

Pla

Documents per la recepció dels
PEiS:

- Lliurament d’aquests documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra.
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).

Conformitat amb requisits tècnics

Documentació
del marcatge CE

Element

- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministraments.

Centre per a gent gran al municipi de Vilobí d’Onyar

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora
L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA

- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements constructius i de les
instalꞏlacions; Verificacions i controls; Compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius

- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?
- Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?

Excavació de rases i pous:
Pla:

Cod.

Verificació
d’execució*

PE-

FONDARIA DE L’EXCAVACIÓ

PEPEPE-

de

Paràmetres

Criteris
per
formació de lots

Control

a

Persona responsable de l’autocontrol: Sr./a:

Ajust dels estrats amb la informació
de l’estudi geotècnic, Replanteig,
TALUSSOS RESULTANTS DE
Estrat, compactació, cota, neteja i
L’EXCAVACIÓ
nivell
del fons, Observació i
- Cada 500 m2
GEOMETRIA
DE
ZONES actuació sobre el nivell freàtic,
Verificació
constant
de
les
EXCAVADES
estrebades, Excavació dels últims
30cm en el moment de formigonar

Prescripcions sobre el control de l’execució:
UNITAT D’OBRA ACABADA

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de:

- (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.):
- Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.

-

Unitat d’obra acabada

-

Part de la unitat d’obra acabada

- Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació.
Pla:

Cod.

Verificacions i/o proves *

Criteris per a formació de
lots

Control

* Verificacions i/o proves per lot
Prescripcions sobre el control de l’obra acabada:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
- (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.):
- Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.
- Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació.
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?
- Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?

Persona responsable de l’autocontrol: Sr./a:

SI
SI
SI

NO

NO
NO

Comentaris:

SI
SI
SI

NO

NO
NO

Centre per a gent gran al municipi de Vilobí d’Onyar

PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA

- Abans del subministrament del PEiS:
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics.
- Durant els subministres dels PEiS.:

MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

01 -

014 -

TRANSPORT DE TERRES I RUNA

Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

0141-

- Acabat el subministrament dels PEiS.:

TRANSPORT DE TERRES I RUNA

Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.
Activitats de l’empresa Constructora:

RECEPCIÓ DE PEiS
Objectiu: Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el compliment dels requisits
essencials i obligatoris:

- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministres.
- Lliurament d’aquests documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra.
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).

Origen i
Autoritzacions
garanti
administratives
a

Sr./a.:

obligatoris

voluntaris

Prescripcions sobre el control de recepció:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars:
- (si s’estableixen)
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB:

Avaluacions d’idoneïtat tècnica

Distintius de qualitat voluntaris

Fitxa característiques tècniques

Certif. d’origen s/especif. tècniques

Assaigs s/norma s/especificació

Marca AENOR "N"

Homologació

CCRR

Garantia
conformitat
a
Norma producte

Segell, marca conformitat

DPC
Addicional a etiqueta “CE”

Altres

DITE

Control producció a fàbrica

Certificat “CE”

Declaració de conformitat

Cod.

Pla

Documents per la recepció dels
PEiS:

Garantia del fabricant

Fulls de subministrament, etiquetat.

Documentació
del marcatge CE

Element

Persona física responsable per part de la Constructora:

Conformitat amb requisits tècnics

Altres per verificar el compliment d’exigències

Centre per a gent gran al municipi de Vilobí d’Onyar

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA

Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.):
- Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.
- Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació.

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements constructius i de les
instalꞏlacions; Verificacions i controls; Compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?

Pla:

Cod.

Verificació de Paràmetres d’execució*

0141

CÀRREGA DE TERRES

0142

TRANSPORT DE TERRES

0143

CÀRREGA DE RUNA

0144

TRANSPORT DE RUNA

Criteris
per
a
formació de lots

Control

- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?
- Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?

Persona responsable de l’autocontrol: Sr./a:

* Unitats d’inspecció per lot
UNITAT D’OBRA ACABADA

Prescripcions sobre el control de l’execució:

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
Pla:

(si s’estableixen)
Cod.

Verificacions i/o proves*

PA-0141

TRANSPORTS DE TERRES I RUNA

Criteris per a formació de
lots

Control

PA* Verificacions i/o proves per lot
Prescripcions sobre el control de l’obra acabada:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
- (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.):
- Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.
- Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació.
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?
- Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?

Persona responsable de l’autocontrol: Sr./a:

Comentaris:

SI
SI
SI

NO

NO
NO

-

Unitat d’obra terminada

-

Part de la unitat d’obra terminada

SI
SI
SI

NO

NO
NO

Centre per a gent gran al municipi de Vilobí d’Onyar

PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA

- Abans del subministrament del PEiS:
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics.
- Durant els subministres dels PEiS.:

MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

01 -

019 -

Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

GESTIÓ DE RESIDUS
019-

- Acabat el subministrament dels PEiS.:

GESTIÓ DE RESIDUS

Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.
Activitats de l’empresa Constructora:

RECEPCIÓ DE PEiS
Objectiu: Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el compliment dels requisits
essencials i obligatoris:

- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministres.
- Lliurament d’aquests documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra.
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).

Origen i
Autoritzacions
garanti
administratives
a

Sr./a.:

Prescripcions sobre el control de recepció:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars:
- (si s’estableixen)
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB:

compliment

Avaluacions d’idoneïtat tècnica

el

Distintius de qualitat voluntaris

Assaigs s/norma s/especificació

Marca AENOR "N"

verificar

Fitxa característiques tècniques

Altres
per
d’exigències

Homologació

CCRR

Segell, marca conformitat

DPC
Addicional a etiqueta “CE”

Altres

DITE

Control producció a fàbrica

Certificat “CE”

voluntaris

Garantia
conformitat
a
Norma producte
Certif. d’origen s/especif. tècniques

obligatoris

Declaració de conformitat

Cod.

Pla

Documents per la recepció dels
PEiS:

Garantia del fabricant

Fulls de subministrament, etiquetat.

Documentació
del marcatge CE

Element

Persona física responsable per part de la Constructora:

Conformitat amb requisits tècnics

Centre per a gent gran al municipi de Vilobí d’Onyar

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements constructius i de les
instalꞏlacions; Verificacions i controls; Compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius

- (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.):
- Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució*

Control

Criteri per a formació de lots

- Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació.

GESTIÓ DE RESIDUS

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora

RESIDUS D’ENDERROCAMENT

- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?

RESIDUS D’EXCAVACIÓ

- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?

RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ

- Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?

RESIDUS PERILLOSOS
DESTRIAMENT I RECOLLIDA SELECTIVA

Persona responsable de l’autocontrol: Sr./a:

REUTILITZACIÓ DEL RESIDU
RECICLATGE
TRACAMENT DEL RESIDU

UNITAT D’OBRA ACABADA
Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de:

* Unitats d’inspecció per lot

-

Unitat d’obra acabada

Prescripcions sobre el control de l’execució:

-

Part de la unitat d’obra acabada

Pla: Cod.
0191

Verificacions i/o proves*

Control

Criteri per a formació de lots

GESTIÓ DE RESIDUS

* Verificacions i/o proves per lot
Prescripcions sobre el control de l’obra acabada:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
-

(si s’estableixen)

Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.):
- Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.
- Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació.
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?
- Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?

Persona responsable de l’autocontrol: Sr./a:

SI
SI
SI

NO

NO
NO

Comentaris:

SI
SI
SI

NO

NO
NO

Centre per a gent gran al municipi de Vilobí d’Onyar

PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA

Àrids i filleres, de matèries naturals,
artificials o reciclades, per a formigons.
filleres per ciments.

FONAMENTS
FONAMENTS I ELEMENTS DE CONTENCIÓ

Àrids i filleres, de matèries naturals,
artificials o reciclades, per a formigons,
morters en injeccions.

POUS DE FONAMENTACIÓ

022E ADDITIUS

RECEPCIÓ DE PEiS

Additius per formigons en massa,
armats i prefabricats

Objectiu: Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el compliment dels requisits
essencials i obligatoris:
Conformitat amb requisits tècnics

Additius per a pastes dels cables de
pretesatge
022F ADDICIONS

Cendres
volants
silícies
formigons, morters i beurades

per

Escòries granulades mòltes de forn alt
per ús en formigons, morters i pastes
(*) Distintiu de qualitat obligatori per formigons amb cendres volants

Origen i
Autoritzacions
garanti
administratives
a

043

CIMENTS

0432

CIMENTS
SUBJECTES
MARCATGE CE

0434

CIMENTS SUBJECTES AL REIAL
DECRET 1313/1988

022C AIGUA

Cod.
022G

FIBRES
Fibres d’acer per a formigó per
elements amb funció estructural

022D ARIDS
Documentació

Pla

AL

prèvia

al

Fibres polimèriques per formigó per a
elements amb funció estructural

Avaluacions d’idoneïtat tècnica

Control durant el subministrament

Distintius de qualitat voluntaris

Control previ al subministrament

Fitxa característiques tècniques

Element

Certif. d’origen s/especif. tècniques

del

Assaigs s/norma s/especificació

després

Marca AENOR "N"

Documentació
subministrament

Homologació

el

CCRR

durant

Garantia
conformitat
a
Norma producte

Segell, marca conformitat

Documentació
subministrament

Documentació
del marcatge CE

(*)

DPC

al

Altres

prèvia

DITE

Documentació
subministrament

Conformitat amb requisits tècnics

Addicional a etiqueta “CE”

022A FORMIGÓ

Control producció a fàbrica

Avaluacions d’idoneïtat tècnica

Distintius de qualitat voluntaris

Fum de sílice
Fitxa característiques tècniques

Certif. d’origen s/especif. tècniques

Cendres volants

Assaigs s/norma s/especificació

Marca AENOR "N"

Homologació

CCRR

Garantia
conformitat
a
Norma producte

Segell, marca conformitat

DPC
Addicional a etiqueta “CE”

Altres

DITE

Control producció a fàbrica

Certificat “CE”

Declaració de conformitat

Cod.

Pla

Garantia del fabricant

Fulls de subministrament, etiquetat.

Documentació
del marcatge CE

Element

Additius per modificació del temps
d’enduriment

Certificat “CE”

Origen i
Autoritzacions
garanti
administratives
a

Declaració de conformitat

0214-

Garantia del fabricant

021-

Fulls de subministrament, etiquetat.

02 -

subministrament: Àrids d’autoconsum

Centre per a gent gran al municipi de Vilobí d’Onyar

022H

ACERS
PASSIVES

PER

ARMADURES

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars:
- (si s’estableixen)

Documentació
subministrament

prèvia

al

Documentació
subministrament

durant

el

Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB:
- Abans del subministrament del PEiS:
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics.
- Durant els subministraments dels PEiS.:

Per subministraments de menys de
300T, sense distintiu de qualitat
reconegut

Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.
- Acabat el subministrament dels PEiS.:

Per subministraments sense distintiu
de qualitat reconegut, iguals o
superiors a 300 T,

Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.
Activitats de l’empresa Constructora:

Comportament davant l’adherència
(per armadures sense distintiu de
qualitat reconegut)

- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministraments.
- Lliurament d’aquests documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra.
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).

Filferros trefilats llisos i corrugats per
fabricació de malles electrosoldades i
biguetes semiresistents de formigó
armat
022J

Persona física responsable per part de la Constructora:
Sr./a.:

ARMADURES PASSIVES
Control previ al subministrament
d’armadures elaborades i ferralla
armada
Comportament davant l’adherència
(per armadures sense distintiu de
qualitat reconegut)

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA
Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements constructius i de les
instalꞏlacions; Verificacions i controls; Compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius

Control previ al subministrament
d’armadures normalitzades: Malles
electrosoldades i armadures bàsiques
soldades en gelosia

Pla:

Control previ al subministrament
d’armadures:
Control
de
les
instalꞏlacions de ferralla

Cod.

Verificació de Paràmetres d’execució*

PE-02L1

COMPROVACIONS
PREVIES
COMENÇAMENT DE L’EXECUCIÓ

PE-02O1

EXCAVACIÓ

Control durant el subministrament

PE-02O1 ESGOTAMENT DE L’AIGUA

Control durant el subministrament:
Armadura amb soldadura resistent

PE-02O5 NETEJA DEL FONS

Control després del subministrament o
mes vençut

PE-02L6

PASTADA I TRANSPORT DEL FORMIGÓ

PE-02L7

ABOCAMENT I COMPACTACIÓ DEL FORMIGÓ

* Unitats d’inspecció per lot
obligatoris

Prescripcions sobre el control de recepció:

voluntaris

Altres per verificar el compliment d’exigències

Prescripcions sobre el control de l’execució:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
- (si s’estableixen)

Criteris
per
formació de lots

Organolèptic

- Cada 250 m2

AL

PE-

Documents per la recepció dels
PEiS:

Control

a

Centre per a gent gran al municipi de Vilobí d’Onyar

Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.):
- Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.

-

Unitat d’obra acabada

-

Part de la unitat d’obra acabada
Pla:

- Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació.

Cod.

Verificacions i/o proves*

Comprovació
comportament
fonamentació

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?
- Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?

Control

SI
SI
PA-0211

SI

POUS DE FONAMENTACIÓ

Control
del
fonaments
Comprovació
assentaments(**)

Persona responsable de l’autocontrol: Sr./a:

Freqüència
de

del
la

33%

dels
dels

≥10% dels pilars, mínim 4.

* Verificacions i/o proves per lot

UNITAT D’OBRA ACABADA

(**) Per edificis de més de 10 plantes, monumentals o singulars.

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
Prescripcions sobre el control de l’obra acabada:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
- (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.):
- Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.
- Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació.
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?
- Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?

Persona responsable de l’autocontrol: Sr./a:

Comentaris:

SI
SI
SI

NO

NO
NO

- Cada 250 m2

Centre per a gent gran al municipi de Vilobí d’Onyar

PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA

04 -

Àrids i filleres, de matèries naturals,
artificials o reciclades, per formigons.
filleres per ciments.

ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
041-

Àrids i filleres, de matèries naturals,
artificials o reciclades, per formigons,
morters en injeccions.

ESTRUCTURA DE FORMIGÓ
0411-

ESTRUCTURA DE FORMIGÓ

042E ADDITIUS
Additius per formigons en massa,
armats i prefabricats

RECEPCIÓ DE PEiS
Objectiu: Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el compliment dels requisits
essencials i obligatoris:

042F ADDICIONS
Cendres volants

Cendres
volants
silícies
formigons, morters i beurades

per

Escòries granulades mòltes de forn alt
per ús en formigons, morters i pastes
(*) Distintiu de qualitat obligatori per formigons amb cendres volants

Origen i
Autoritzacions
garanti
administratives
a

042G

Fibres d'acer per a formigó per
elements amb funció estructural

042C AIGUA

Fibres polimèriques per formigó per
a elements amb funció estructural

042D ARIDS
Documentació
prèvia
al
subministrament: Àrids d’autoconsum

FIBRES

042H

ACERS

PER

ARMADURES

Avaluacions d’idoneïtat tècnica

CIMENTS SUBJECTES AL REIAL
DECRET 1313/1988

Distintius de qualitat voluntaris

0434

AL

Fitxa característiques tècniques

CIMENTS
SUBJECTES
MARCATGE CE

Certif. d’origen s/especif. tècniques

0432

Assaigs s/norma s/especificació

CIMENTS
Cod.

043

Pla

Control durant el subministrament

Marca AENOR "N"

Control previ al subministrament

Homologació

del

CCRR

després

Garantia
conformitat
a
Norma producte

Segell, marca conformitat

Documentació
subministrament

Element

DPC

el

Altres

durant

DITE

Documentació
subministrament

(*)

Control producció a fàbrica

al

Garantia del fabricant

prèvia

Documentació
del marcatge CE

Fulls de subministrament, etiquetat.

Documentació
subministrament

Conformitat amb requisits tècnics

Addicional a etiqueta “CE”

042A FORMIGÓ

Certificat “CE”

Avaluacions d’idoneïtat tècnica

Distintius de qualitat voluntaris

Fitxa característiques tècniques

Certif. d’origen s/especif. tècniques

Fum de sílice

Assaigs s/norma s/especificació

Marca AENOR "N"

Homologació

CCRR

Garantia
conformitat
a
Norma producte

Segell, marca conformitat

DPC
Addicional a etiqueta “CE”

Altres

DITE

Control producció a fàbrica

Certificat “CE”

Declaració de conformitat

Cod.

Pla

Garantia del fabricant

Fulls de subministrament, etiquetat.

Documentació
del marcatge CE

Element

Additius per pastes dels cables de
pretesatge

Conformitat amb requisits tècnics

Declaració de conformitat

Origen i
Autoritzacions
garanti
administratives
a

Additius per modificació del temps
d’enduriment

Centre per a gent gran al municipi de Vilobí d’Onyar

PASSIVES

Origen i
Autoritzacions
garanti
administratives
a

042K ACERS PER ARMADURES ACTIVES

Comportament davant l’adherència
(per armadures sense distintiu de
qualitat reconegut)
Control previ al subministrament
d’armadures normalitzades: Malles
electrosoldades
i
armadures
bàsiques soldades en gelosia

al

Documentació
subministrament

durant

el

Per a subministraments sense distintiu
de qualitat reconegut, iguals o
superiors a 100 T,
042L ARMADURES ACTIVES

Control durant el subministrament

Comprovacions documentals prèvies
a l'aplicació del pretesat

Control durant el subministrament:
Armadura amb soldadura resistent

Comprovacions documentals prèvies
a l'aplicació del pretesat: Equips per
armadures actives postteses

Control després del subministrament
o mes vençut

obligatoris

prèvia

Per subministraments de menys de
100T, sense distintiu de qualitat
reconegut

Control previ al subministrament
d'armadures:
Control
de
les
instalꞏlacions de ferralla

Documents per la recepció dels
PEiS:

Documentació
subministrament

voluntaris

Altres
per
d’exigències

verificar

el

compliment

Comprovacions documentals prèvies
a l'aplicació del pretesat: Dispositius
d'ancoratge i entroncament
Comprovacions documentals prèvies
a l'aplicació del pretesat: Beines i
accessoris de pretesatge
Comprovacions documentals prèvies
a l'aplicació del pretesat: Productes
d'injecció

Avaluacions d’idoneïtat tècnica

Distintius de qualitat voluntaris

Fitxa característiques tècniques

Certif. d’origen s/especif. tècniques

Assaigs s/norma s/especificació

Marca AENOR "N"

Homologació

Control previ al subministrament
d’armadures elaborades i ferralla
armada

CCRR

Pla

ARMADURES PASSIVES

Cod.

Filferros trefilats llisos i corrugats per
fabricació de malles electrosoldades i
biguetes semiresistents de formigó
armat

Garantia
conformitat
a
Norma producte

Segell, marca conformitat

Fulls de subministrament, etiquetat.

Element

Comportament davant l’adherència
(per armadures sense distintiu de
qualitat reconegut)

DPC

Documentació
del marcatge CE

Per subministraments sense distintiu
de qualitat reconegut, iguals o
superiors a 300 T,

042J

Conformitat amb requisits tècnics

Addicional a etiqueta “CE”

Per subministraments de menys de
300T, sense distintiu de qualitat
reconegut

Altres

el

DITE

durant

Control producció a fàbrica

Documentació
subministrament

Certificat “CE”

al

Declaració de conformitat

prèvia

Garantia del fabricant

Documentació
subministrament

Centre per a gent gran al municipi de Vilobí d’Onyar

Comprovacions documentals
el subministrament

Productes prefabricats de formigó.
Sistemes de forjats de bigueta i
revoltó: revoltons d’argila cuita

durant

Comprovacions documentals durant
el
subministrament:
productes
d’injecció

Productes prefabricats de formigó.
Sistemes de forjats de bigueta i
revoltó: revoltons de formigó

Control després del subministrament

obligatoris

voluntaris

Altres
per
d’exigències

Origen i
Autoritzacions
garanti
administratives
a

compliment

04Z6 CINTRES I PUNTALS
Cintres

dt

Puntals

dt

obligatoris

voluntaris

Altres
per
d’exigències

verificar

el

compliment

Prescripcions sobre el control de recepció:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars:

DPC

Garantia
conformitat
a
Norma producte

- (si s’estableixen)
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB:

Avaluacions d’idoneïtat tècnica

Distintius de qualitat voluntaris

Fitxa característiques tècniques

Certif. d’origen s/especif. tècniques

Assaigs s/norma s/especificació

Marca AENOR "N"

Homologació

CCRR

Segell, marca conformitat

Altres

DITE

Control producció a fàbrica

Certificat “CE”

Declaració de conformitat

- Abans del subministrament del PEiS:

Garantia del fabricant

Fulls de subministrament, etiquetat.

Pla

Cod.
04Z1 FORJAT PREFABRICAT

el

Conformitat amb requisits tècnics

Documentació
del marcatge CE

Element

verificar

Documents per la recepció dels
PEiS:

Addicional a etiqueta “CE”

Documents per la recepció dels
PEiS:

Productes prefabricats de formigó.
Sistemes de forjats de bigueta i
revoltó:
revoltons
de
poliestirè
expandit

Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics.
- Durant els subministraments dels PEiS.:
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.
- Acabat el subministrament dels PEiS.:
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.
Activitats de l’empresa Constructora:
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministraments.
- Lliurament d’aquests documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra.
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).

04Z2 ELEMENTS RESISTENTS
Productes prefabricats de formigó.
Prelloses de formigó armat per forjats

Persona física responsable per part de la Constructora:
Sr./a.:

Productes prefabricats de formigó.
Plaques alveolars
Elements prefabricats per forjats i
cobertes nervades, de formigó de pes
normal, armat o pretesat
Productes prefabricats de formigó.
Sistemes de forjat de bigueta i revoltó:
Biguetes
PECES
04Z3
FORJATS

D’ENTREBIGAT

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA
Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements constructius i de les
instalꞏlacions; Verificacions i controls; Compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius

Pla:

Cod.

Verificació de Paràmetres d’execució*:

04X4

CONTROL DE GESTIÓ D’APLECS

EN

Control

Criteri per a formació de
lots

Organolèptic

Especificades per tipus

Centre per a gent gran al municipi de Vilobí d’Onyar

04X4

OPERACIONS PREVIES A L’EXECUCIÓ

d’obra i tipus d’element
dins la taula reproduïda a
continuació

04X4

CINTRES

04X4

ENCOFRATS I MOTLLES

04X6

DESPEÇAMENT DELS PLANOLS D’ARMADURES
DISSENYADES SEGONS PROJECTE

04X6

MUNTATJE D’ARMADURES MITJANÇANT LLIGAT

04X6

MUNTATGE
SOLDADURA.

04X6

GEOMETRIA D’ARMADURES ELABORADES.

04X6

COLꞏLOCACIÓ D’ARMADURES EN EL ENCOFRAT

04X8

OPERACIONS D’APLICACIÓ DEL PRETESAT (armat
actiu)

D’ARMADURES

MITJANÇANT

04XA

ABOCAMENT I POSADA EN OBRA DEL FORMIGÓ

04XA

OPERACIONS D’ACABAT DEL FORMIGÓ

04XA

EXECUCIÓ DE JUNTES DE FORMIGONAT

04XA

CURAT DEL FORMIGÓ

04XA

DESENCOFRAT I DESMOTLLAMENT

04XA

DESCINTRAT

04XA

UNIONS DELS ELEMENTS PREFABRICATS

No es barrejaran elements de tipologia estructural diferent, que pertanyin a columnes diferents d’aquesta taula.
L’abast del lot no serà superior que l’ indicat, en funció del tipus d’elements, d’aquesta taula.

Edificis

Ponts

Xemeneie
s torres,
dipòsits

-Sabates,
pilons
i
encepats corresponents
a 250m2 de superfície
- 50ml de pantalles
- Sabates, pilons i
encepats corresponents
a 500m2 de superfície,
sense
rebasar
tres
fonaments
- Sabates, pilons i
encepats corresponents
a 250m2 de superfície

Elements horitzontals

Altres elements

- Bigues i forjats corresponents
a 250m2 de planta

- Bigues i pilars corresponents a 500m2 de
superfície, sense rebasar les dos plantes

- 500 m3 de tauler sense
rebasar els 30m lineals, ni un
tram o una dovella

Elements
horitzontals
corresponents a 250 m2

Operacions
prèvies
l’execució.
Replanteig

a

-Murs de contenció corresponents a 50ml, sense
superar vuit posades
- 200m3 de piles, sense rebasar els 10m de
longitud de pila,
- Dos estreps

Abast màxim de la unitat d’inspecció

Processos
activitats
d’execució

- Aplec ordenat per material, forma de
subministrament, fabricant i partida
subministrada, en el seu cas.

Operacions
d’aplicació del
pretesat

- 1 nivell d’apuntalament,
Encofrats
motlles

i

Muntatge
d’armadures,
mitjançant
soldadura
Geometria
d’armadures
elaborades
Colꞏlocació
d’armadures als
encofrats

- 1 nivell d’encofrat de suports,
- 1 nivell d’apuntalament per planta
d’edificació

Execució de
juntes
de
formigonat

- Planelles corresponents a una remesa
d’armadures

Curat
formigó

- Conjunt d’armadures elaborades cada
jornada

Desencofrat i
desemmotlla
ment

del

Abast màxim de la unitat d’inspecció
- Pretesat disposat en la mateixa placa
d’ancoratge, en cas de posttesat
- Totalitat del pretesat total, en el cas
d’armadures preteses
- Una jornada
- 120m3
- 20 amasades
- 300 m3 de volum de formigó
- 150m2 de superfície de formigó
- Juntes executades en la mateixa
jornada

- 300m3 de volum de formigó
- 150m2 de superfície de formigó
- 1nivell d’apuntalament
- 1 nivell d’encofrat de suports,
- 1 nivell d’apuntalament per planta
d’edificació

Conjunt d’armadures elaborades cada
jornada

Descintrat

- 3.000m3 de cintra

- Conjunt d’armadures elaborades cada
jornada

Unions
dels
prefabricats

- Unions executades durant la mateixa
jornada

- 1 nivell de suports (planta) en edificació

Planta de forjat

- 1 nivell de forjats (planta) en edificació
- 1 tram, en cas de ponts.

Número mínim d’unitats d’inspecció que s’hauran de controlar:

El control de l’execució de cada lot, es portarà a terme mitjançant la realització d’inspeccions puntuals dels processos o activitats
corresponents a algunes de les unitats d’inspecció de cada lot. Aquest número d’inspeccions a realitzar, tant pel Constructor com
per la Direcció Facultativa (i/o Entitats de Control) s’indiquen a continuació, (en funció del nivell de control indicat en Projecte)

- Alçats corresponents a 500m2 de superfície o a
10m d’alçada.
Processos i activitats de l’execució

Núm. Mínim d’unitats d’inspecció controlades per lot d’execució
Control normal

Unitats d’inspecció:

i

Abocament i
posada
en
obra
del
formigó
Operacions
d’acabat del
formigó

- Nivell o planta a executar

- 3.000m3 de cintra

Muntatge
d’armadures,
mitjançant lligat

Es correspondran amb parts successives en el procés d’execució de l’obra

de

Control de gestió
d’aplecs

Especejament
dels
plànols
d’armadures
dissenyades
segons projecte

Criteris per la formació de lots per control de l’execució:

Elements
fonamentació

i

Cintres

* Unitats d’inspecció per cada lot. El número de unitats d’inspecció per lot està en funció del nivell de control i es detalla dins la taula
“freqüències de comprovació” reproduïda més endavant.

Tipus
d’obra

Processos
activitats
d’execució

Control intens

Centre per a gent gran al municipi de Vilobí d’Onyar

Cintres

1

Extern
DF/Entitats
control
1

Totalitat

Extern
DF/Entitats de
Control
50%

Encofrats i motlles

1

1

3

1

Especejament dels plànols d’armadures
dissenyades segons projecte
Muntatge d’armadures mitjançant lligat

1

1

1

1

-

Unitat d’obra acabada

15

3

25

5

-

Part de la unitat d’obra acabada

Muntatge d’armadures, mitjançant soldadura

10

2

20

4

Geometria d’ armadures elaborades
Colꞏlocació d’armadures als encofrats
Operacions d’aplicació del pretesat

3
3
Totalitat

1
1
Totalitat

5
5
Totalitat

2
2
Totalitat

Abocament i posada en obra del formigó

3

1

5

2

Operacions d’acabat del formigó

2

1

3

2

Execució de juntes de formigonat

1

1

3

2

Curat del formigó

3

1

5

2

Desencofrat i desemmotllament
Descintrat
Unions dels prefabricats

3
1
3

1
1
1

5
3
5

2
2
2

Intern
Constructor

de

Intern
Constructor

UNITAT D’OBRA ACABADA
Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de:

Pla: Cod.
0411

Verificacions i/o proves*
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ

Control

Criteris per a formació
de lots

Organolèptic

- Cada planta

* Unitats de verificacions i/o proves per lot.

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
-

(si s’estableixen)

Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.):
- Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.
- Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació.
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora

Prescripcions sobre el control de l’execució:

- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars

SI

- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?

- (si s’estableixen)

- Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?

Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.):

NO

NO

SI

NO

SI

- Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.[Es podrà aplicar nivell de control intens]
Persona responsable de l’autocontrol: Sr./a:

- Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació.
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?
- Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?

SI
SI
SI

NO

NO
NO

Comentaris:

Persona responsable de l’autocontrol: Sr./a:

RECEPCIÓ DE PEiS

Element

FORJATS AMB ELEMENTS PREFABRICATS

Documentació
del marcatge CE

Garantia
conformitat
a
Norma producte

Assaigs
/
Certif.
d’ i
Fitxa
t í t
Distintius
d
lit t
Avaluacio

0413-

Conformitat amb requisits tècnics

DPC

ESTRUCTURA DE FORMIGÓ

Cod.

041-

Origen i
Autoritzacions
garanti
administratives
a

Altres

ESTRUCTURES DE FORMIGÓ

Pla

04 -

Objectiu: Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el compliment dels requisits
essencials i obligatoris:

Fulls
de
b i i t
Garantia
d l

PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA

Centre per a gent gran al municipi de Vilobí d’Onyar

Fum de sílice
per

(*) Distintiu de qualitat obligatori per formigons amb cendres volants

Origen i
Autoritzacions
garanti
administratives
a

0434

CIMENTS SUBJECTES AL REIAL
DECRET 1313/1988

Cod.

Pla

AL

042G

Fibres d'acer per a formigó per
elements amb funció estructural

042C AIGUA
042D ARIDS
Documentació
prèvia
al
subministrament: Àrids d’autoconsum
Àrids i filleres, de matèries naturals,
artificials o reciclades, per formigons.
filleres per ciments.
Àrids i filleres, de matèries naturals,
artificials o reciclades, per formigons,
morters en injeccions.
042E ADDITIUS
Additius per a formigons en massa,
armats i prefabricats
Additius per la modificació del temps
d’enduriment
Additius per pastes dels cables de
pretesatge
042F ADDICIONS
Cendres volants

FIBRES

Fibres polimèriques per formigó per
elements amb funció estructural
042H

ACERS
PASSIVES

PER

ARMADURES

Documentació
subministrament

prèvia

al

Documentació
subministrament

durant

el

Per subministraments de menys de
300T, sense distintiu de qualitat
reconegut
Per subministraments sense distintiu
de qualitat reconegut, iguals o
superiors a 300 T,
Comportament davant l’adherència
(per armadures sense distintiu de
qualitat reconegut)
Filferros trefilats llisos i corrugats per la
fabricació de malles electrosoldades i
biguetes semiresistents de formigó

Avaluacions d’idoneïtat tècnica

CIMENTS
SUBJECTES
MARCATGE CE

Distintius de qualitat voluntaris

0432

Fitxa característiques tècniques

CIMENT

Certif. d’origen s/especif. tècniques

043

Assaigs s/norma s/especificació

Control durant el subministrament

Marca AENOR "N"

Control previ al subministrament

Homologació

Element

CCRR

del

Garantia
conformitat
a
Norma producte

Segell, marca conformitat

després

DPC

Documentació
subministrament

Altres

el

DITE

durant

(*)

Control producció a fàbrica

Documentació
subministrament

Documentació
del marcatge CE

Certificat “CE”

al

Garantia del fabricant

prèvia

Fulls de subministrament, etiquetat.

Documentació
subministrament

Conformitat amb requisits tècnics

Addicional a etiqueta “CE”

042A FORMIGÓ

Declaració de conformitat

Marca AENOR "N"

Homologació

Escòries granulades mòltes de forn alt
per ús en formigons, morters i pastes

CCRR

Segell, marca conformitat

Addicional a etiqueta “CE”

DITE

Control producció a fàbrica

Certificat “CE”

Declaració de conformitat

Cendres
volants
silícies
formigons, morters i beurades

Centre per a gent gran al municipi de Vilobí d’Onyar

armat
042J

ARMADURES PASSIVES
Control previ al subministrament
d’armadures elaborades i ferralla
armada
04Z1 FORJAT PREFABRICAT

Comportament davant l’adherència
(per armadures sense distintiu de
qualitat reconegut)

04Z2 ELEMENTS RESISTENTS
Productes prefabricats de formigó.
Prelloses de formigó armat per forjats

Control previ al subministrament
d’armadures normalitzades: Malles
electrosoldades i armadures bàsiques
soldades en gelosia

Productes prefabricats de formigó.
Plaques alveolars

Control previ al subministrament
d'armadures:
Control
de
les
instalꞏlacions de ferralla

Elements prefabricats per forjats i
cobertes nervades, de formigó de pes
normal, armat o pretesat

Control durant el subministrament

Productes prefabricats de formigó.
Sistemes de forjat de bigueta i revoltó:
Biguetes

Control durant el subministrament:
Armadura amb soldadura resistent
04Z3

Control després del subministrament o
mes vençut

Documents per la recepció dels
PEiS:

obligatoris

voluntaris

Altres
per
d’exigències

verificar

el

compliment

PECES
FORJATS

D’ENTREBIGAT

EN

Productes prefabricats de formigó.
Sistemes de forjats de bigueta i
revoltó: revoltons d’argila cuita
Productes prefabricats de formigó.
Sistemes de forjats de bigueta i
revoltó: revoltons de formigó
Productes prefabricats de formigó.
Sistemes de forjats de bigueta i
revoltó:
revoltons
de
poliestirè
expandit
04Z6 CINTRES I PUNTALS

Conformitat amb requisits tècnics
Assaigs
s/norma
/
ifi
ió
Certif. d’origen s/especif.
tè i
Fitxa
característiques
tè i
Distintius
de
qualitat
l t i
Avaluacions
d’idoneïtat
è i

Marca AENOR "N"

Homologació

Addicional
a DPC
ti
t “CE”
Segell,
marca
f
it t
CCRR

Garantia
conformitat
a
Norma producte

Altres

Control producció
fàb i
DITE

dt

Puntals

dt

Documents per la recepció dels
PEiS:

obligatoris

voluntaris

Prescripcions sobre el control de recepció:

Documentació
del marcatge CE
Declaració
de
f
it t
Certificat “CE”

Cod.

Pla

Element

Fulls de subministrament,
ti
t t
Garantia del fabricant

Origen i
Autoritzacions
garanti
administratives
a

Cintres

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars:
- (si s’estableixen)
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB:

Altres
per
d’exigències

verificar

el

compliment

Centre per a gent gran al municipi de Vilobí d’Onyar

- Abans del subministrament del PEiS:
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics.
- Durant els subministraments dels PEiS.:
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.
- Acabat el subministrament dels PEiS.:
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.

Especejament
dels
plànols d’armadures
dissenyades segons
projecte/plànols
de
muntatge del fabricant

- Planelles corresponents a una
remesa d’armadures

Curat del formigó

Muntatge
d’armadures,
mitjançant lligat

- Conjunt d’armadures elaborades
cada jornada

Desencofrat
i
desemmotllament

Muntatge
d’armadures,
mitjançant soldadura

Conjunt d’armadures elaborades
cada jornada

Descintrat

- Lliurament d’aquests documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra.
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).

Geometria
d’armadures
elaborades

- Conjunt d’armadures elaborades
cada jornada

Unions
prefabricats

Persona física responsable per part de la Constructora:
Sr./a.:

Colꞏlocació
d’armadures
encofrats

- 150m2 de superfície de formigó

- 1nivell d’apuntalament

als

- 1 nivell d’encofrat de suports,
- 1 nivell d’apuntalament per planta
d’edificació

Activitats de l’empresa Constructora:
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministraments.

- 300m3 de volum de formigó

- 3.000m3 de cintra

dels

- Unions executades en la mateixa
jornada
Planta de forjat

- 1 nivell de suports (planta) en
edificació
- 1 nivell de forjats (planta) en
edificació

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA
Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements constructius i de les
instalꞏlacions; Verificacions i controls; Compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius
Criteris per la formació dels lots de control de l’execució:

Freqüències de comprovacions:

Si els forjats prefabricats constitueixen els elements horitzontals de l’estructura de formigó, s’haurà d’aplicar els Criteris per a l
control de l’execució de “ PQ-0411: Estructures de formigó”

Tipus d’obra

Elements horitzontals

Edificis
Ponts
xemeneies torres, dipòsits

- Bigues i forjats corresponents a 250m2 de planta
- 500 m3 de tauler sense rebasar els 30m lineals, ni un tram o una dovella
- Elements horitzontals corresponents a 250 m2

Número mínim d’activitats controlades externament per unitat d’inspecció en funció del nivell de control definit en aquest pla de
control i d’acord amb l’autocontrol del constructor.

Núm. Mínim
d’inspecció
Processos i activitats de l’execució

de

la

Unitats d’execució

Control de la gestió
d’aplecs

- Aplec ordenat per material, forma
de subministrament, fabricant i
partida subministrada, en el seu
cas.

Operacions prèvies a
l’execució. Replanteig

- Nivell o planta a executar

Cintres

- 3.000m3 de cintra

unitat

- 1 nivell d’apuntalament,
Encofrats i motlles

- 1 nivell d’encofrat de suports,
- 1 nivell d’apuntalament per planta
d’edificació

Unitats
d’execució

Abast màxim
d’inspecció

Operacions
d’aplicació
pretesat

- Pretesat disposat en la mateixa
placa d’ancoratge, en el cas de
posttesat

del

Abocament
i
posada en obra del
formigó
Operacions
d’acabat
del
formigó
Execució de juntes
de formigonat

de

la

unitat

- Totalitat del pretesat total en el
- Una jornada
- 120m3
- 300 m3 de volum de formigó
- 150m2 de superfície de formigó
- Juntes executades en la mateixa
jornada

controlades

Control normal

externament

per

unitat

Control intens

Cintres

1

Extern
DF/Entitats
control
1

Totalitat

Extern
DF/Entitats de
Control
50%

Encofrats i motlles

1

1

3

1

Especejament dels plànols d’armadures
dissenyades segons projecte
Muntatge d’armadures mitjançant lligat

1

1

1

1

15

3

25

5

Muntatge
d’armadures,
mitjançant
soldadura
Geometria d’ armadures elaborades
Colꞏlocació d’armadures als encofrats
Operacions d’aplicació del pretesat

10

2

20

4

3
3
Totalitat

1
1
Totalitat

5
5
Totalitat

2
2
Totalitat

Abocament i posada en obra del formigó

3

1

5

2

Operacions d’acabat del formigó

2

1

3

2

Execució juntes de formigonat

1

1

3

2

Curat del formigó

3

1

5

2

Desencofrat i desemmotllament

3

1

5

2

Intern
Constructor

Unitats d’inspecció:

Abast màxim
d’inspecció

d’activitats

de

Intern
Constructor

Centre per a gent gran al municipi de Vilobí d’Onyar

Descintrat
Unions dels prefabricats

1
3

1
1

3
5

2
2

- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?
- Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?

Prescripcions sobre el control de l’execució:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars

Persona responsable de l’autocontrol: Sr./a:

(si s’estableixen)

-

EHE-08

-

Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.):
- Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.

Comentaris:

- Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació.
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?
- Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?

SI
SI
SI

NO

NO
NO

Persona responsable de l’autocontrol: Sr./a:

UNITAT D’OBRA ACABADA
Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
-

Unitat d’obra acabada

-

Part de la unitat d’obra acabada
Pla:

Cod.

Verificacions i/o proves*

PA-0413

FORJATS AMB ELEMENTS PREFABRICATS

* Verificacions i/o proves per lot

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
- (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.):
- Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.
- Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació.
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora

Control

Criteris
per
formació de lots

Inspecció final

Cada 250 m2

a

SI
SI
SI

NO

NO
NO

Centre per a gent gran al municipi de Vilobí d’Onyar

063

MATERIAL D'UNIÓ

Avaluacions d’idoneïtat tècnica

Distintius de qualitat voluntaris

Fitxa característiques tècniques

Certif. d’origen s/especif. tècniques

Assaigs s/norma s/especificació

Marca AENOR "N"

Homologació

CCRR

0634 MORTER PER RAM DE PALETA
Per morters industrials, per ram de
paleta, dissenyats
Per morters industrials, per
paleta, prescrits.

ram de

Per categoria d'execució A:
Per categoria d'execució B:
0637 SORRA
Àrids i fillers, de matèries naturals,
artificials o reciclats, per morters per
ram
de
paleta,
paviments,
revestiments interiors, arrebossats
exteriors, fonamentació, reparacions i
pastes

0613 FÀBRICA DE MAONS CERÀMICS
Per categoria d'execució A:
0621 MAÓ D'ARGILA CUITA

0638 CIMENT

Per categoria d'execució A

Ciment de ram de paleta per morter de
colꞏlocació
de
maons,
blocs,
arrebossats i enlluïts

Per categoria d'execució A i B

Ciment comú per morters
Ciment del ram de paleta blanc
Documents per la recepció dels
PEiS:

obligatoris

voluntaris

Altres per verificar el compliment d’exigències

0639 CAL
Calçs per la construcció
063C

ADDITIUS PER MORTERS DEL RAM
DE PALETA

065

ELEMENTS
ESPECIALS
ESTRUCTURES

0652 ELEMENTS DE REFORÇ

PER

Avaluacions d’idoneïtat tècnica

Distintius de qualitat voluntaris

Fitxa característiques tècniques

Certif. d’origen s/especif. tècniques

Assaigs s/norma s/especificació

Marca AENOR "N"

Homologació

Garantia
conformitat
a
Norma producte

CCRR

Addicional a etiqueta “CE”

Garantia
conformitat
a
Norma producte

Segell, marca conformitat

DPC
Addicional a etiqueta “CE”

Altres

DITE

Control producció fàbrica

Certificat “CE”

Declaració de conformitat

Cod.

Element

Garantia del fabricant

Fulls de subministrament, etiquetat.

Documentació
del marcatge CE

Cod.

Conformitat amb requisits tècnics

Altres

Origen i
Autoritzacions
garanti
administratives
a

DITE

Objectiu: Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el compliment dels requisits
essencials i obligatoris:

Control producció a fàbrica

Element

RECEPCIÓ DE PEiS

Certificat “CE”

ESTRUCTURA DE FÀBRICA DE MAONS CERÀMICS

Declaració de conformitat

0613-

DPC

Documentació
del marcatge CE

ESTRUCTURA DE FÀBRICA

Garantia del fabricant

061-

Pla

Conformitat amb requisits tècnics

ESTRUCTURES DE FÀBRICA

Fulls de subministrament, etiquetat.

06 -

Origen i
Autoritzacions
garanti
administratives
a

Segell, marca conformitat

PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA

Centre per a gent gran al municipi de Vilobí d’Onyar

Reforç de junta horitzontal de malla
d'acer per fàbriques del ram de paleta.
Llindes per fàbriques del ram de
paleta.
Tirants, fleixos de tensió, abraçadores
i escaires per fàbriques del ram de
paleta.

06U3

DISPOSICIÓ DE MATERIAL D’UNIÓ

06U4

DIMENSIONS

06U5

JUNTES DE DILATACIÓ, DESOLIDARITZACIÓ

06U6

TRAVA

O6U7

RESOLUCIÓ DE FORATS

06U8

CONSIDERACIONS ANTIHUMITAT

06U9

CONDICIONS D’ACABAMENT

Categories A i B: - Cada planta
Visita
d’inspecció
diària a l’obra i
control i supervisió
continuada per part
del Constructor
Mínim
Una
inspecció per lot

* Unitats d’inspecció per lot
Documents per la recepció dels
PEiS:

obligatoris

voluntaris

Altres per verificar el compliment d’exigències

Prescripcions sobre el control de l’execució:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
Prescripcions sobre el control de recepció:

- (si s’estableixen)

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars:

Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.):

- (si s’estableixen)

- Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.

Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB:

- Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació.

- Abans del subministrament del PEiS:

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora

Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics.
- Durant els subministres dels PEiS.:

- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?

SI

- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?

Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

- Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?

SI
SI

NO

NO
NO

- Acabat el subministrament dels PEiS.:
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.

Persona responsable de l’autocontrol: Sr./a:

Activitats de l’empresa Constructora:
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministres.
- Lliurament d’aquests documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra.
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).
Persona física responsable per part de la Constructora:
Sr./a.:

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA
UNITAT D’OBRA ACABADA
Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements constructius i de les
instalꞏlacions; Verificacions i controls; Compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius
Pla:

Cod.
06U1
06U2

Verificació de Paràmetres d’execució*
CONSIDERACIONS
L’EXECUCIÓ

PREVIES

DISPOSICIÓ DE PECES

ABANS

Control

Criteris
per
a
formació de lots

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
ESTRUCTURA DE FÀBRICA DE MAONS CERÀMICS
Pla:

Cod.

Verificacions i/o proves*

0613

Desplom, planor. Inspecció al final d’obra Organolèptic.
abans del certificat final
Visual del 100%

DE Organolèptic
segons categoria - Cada 100m2
d’execució:

Control

Criteris per a
de lots
- Cada 100 m2
- Cada planta

formació

Centre per a gent gran al municipi de Vilobí d’Onyar

* Verificacions i/o proves per lot
Prescripcions sobre el control de l’obra acabada:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
- (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.):
- Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.
- Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació.
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?
- Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?

Persona responsable de l’autocontrol: Sr./a:

Comentaris:

-

Unitat d’obra acabada

-

Part de la unitat d’obra acabada

SI
SI
SI

NO

NO
NO

Centre per a gent gran al municipi de Vilobí d’Onyar

PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA

Calç per construcció
Additius per morters de ram de paleta.

10 -

TANCAMENTS INTERIORS
102-

1023 MAÓ CERÀMIC

ENVANS DE MAÓ
1021-

ENVÀ DE MAÓ

RECEPCIÓ DE PEiS
Objectiu: Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el compliment dels requisits
essencials i obligatoris:

Origen i
Autoritzacions
garanti
administratives
a

102

ENVANS DE MAÓ

1022 MATERIAL D’UNIÓ
Per morters industrials, per ram de
paleta, dissenyats
Per morters industrials, per ram de
paleta, prescrits.

Garantia
conformitat
a
Norma producte

voluntaris

Altres per verificar el compliment d’exigències

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars:
- (si s’estableixen)

Avaluacions d’idoneïtat tècnica

Distintius de qualitat voluntaris

- Abans del subministrament del PEiS:
Fitxa característiques tècniques

Certif. d’origen s/especif. tècniques

Assaigs s/norma s/especificació

Marca AENOR "N"

Homologació

CCRR

Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB:

Segell, marca conformitat

DPC
Addicional a etiqueta “CE”

Altres

DITE

Control producció a fàbrica

Certificat “CE”

Declaració de conformitat

Garantia del fabricant

Fulls de subministrament, etiquetat.

Cod.

Pla

Element

obligatoris

Prescripcions sobre el control de recepció:

Conformitat amb requisits tècnics

Documentació
del marcatge CE

Documents per la recepció dels
PEiS:

Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics.
- Durant els subministraments dels PEiS.:
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.
- Acabat el subministrament dels PEiS.:
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.
Activitats de l’empresa Constructora:
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministraments.
- Lliurament d’aquests documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra.
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).
Persona física responsable per part de la Constructora:
Sr./a.:

Per categoria d'execució A:
Per categoria d'execució B:
Ciment de ram de paleta per morter de
colꞏlocació
de
maons,
blocs,
arrebossats i enlluïts

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA
Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements constructius i de les
instalꞏlacions; Verificacions i controls; Compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius

Ciment comú per morters
Àrids i fillers, de matèries naturals,
artificials o reciclats, per morters del
ram
de
paleta,
paviments,
revestiments interiors, arrebossats
exteriors, fonamentació, reparacions i
pastes

Pla:

Cod.

Verificació de Paràmetres d’execució*

102Z

CONDICIONS PREVIES

102Z

DISPOSICIÓ DELS MAONS

Control

Criteris per a formació de
lots

Control organolèptic

- Cada planta

Centre per a gent gran al municipi de Vilobí d’Onyar

102Z

DISPOSICIÓ DEL MORTER

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora

102Z

TRAVA, LLIGADES

- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?

102Z

VENTILACIÓ (per cambres de murs de
contenció)

- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?

102Z

CONSIDERACIONS ACÚSTIQUES

102Z

CONSIDERACONS DAVANT EL FOC

102Z

PLOM, PLANOR

- Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?

Persona responsable de l’autocontrol: Sr./a:

* Unitats d’inspecció per lot
Prescripcions sobre el control de l’execució:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars

Comentaris:

- (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.):
- Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.
- Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació.
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?

SI

- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par tde la DF?
- Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?

SI
SI

NO

NO
NO

Persona responsable de l’autocontrol: Sr./a:

UNITAT D’OBRA ACABADA
Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
-

Unitat d’obra acabada

-

Part de la unitat d’obra acabada
Pla:

Cod.

Verificacions i/o proves

Control

Criteri de formació de lots

1021

ENVANS DE MAÓ

Organolèptic. Inspecció final

- Cada planta

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
- (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.):
- Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.
- Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació.

SI
SI
SI

NO

NO
NO

Centre per a gent gran al municipi de Vilobí d’Onyar

PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA

10 -

Plafons compostos
lleugers
autoportants per a ús
com envans i sostres

TANCAMENTS INTERIORS
103-

ENVANS DE PLAQUES I PANELLS
1031-

Plafons compostos
lleugers
autoportants

ENVÀ DE PLAQUES I PANELLS

RECEPCIÓ DE PEiS
Objectiu: Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el compliment dels requisits
essencials i obligatoris:
(*) Definició suficient en projecte per la recepció
Origen i Autoritzacions
garantia administratives

Kits
d’envans
103
interiors
(sense
1
capacitat portat)
103 ESTRUCTURA
2
SUPORT

DE

Perfils metàlꞏlics per
a particions, murs i
sostres en plaques
de guix laminat.
103 SISTEMA
3
FIXACIÓ

DE

Adhesius a base de
guix per plafons de
guix
Fixacions
mecàniques per a
sistemes de placa de
guix laminat
103 PLAQUES
4
PANELLS

O

Panells compostos
de
cartró
guix
aïllants
tèrmic/acústics.

Conformitat amb requisits tècnics

Avaluacions d’idoneïtat tècnica

Plaques de guix
laminat (cartró - guix
per sostres, envans i
revestiments)
Distintius de qualitat voluntaris

Fitxa característiques tècniques

Certif. d’origen s/especif. tècniques

Assaigs s/norma s/especificació

Marca AENOR "N"

Homologació

CCRR

Garantia conformitat
a Norma producte

Segell, marca conformitat

Addicional a etiqueta “CE”

Altres

DPC

del

DITE

Control producció a fàbrica

Certificat “CE”

Declaració de conformitat

Cod.

Pla

Element

Garantia del fabricant

Fulls de subministrament, etiquetat.

Documentació
marcatge CE

Plafons de guix (per
envans
i
revestiments,
no
inclòs plafons de
sostre)

Plaques de guix
laminat reforçades
amb teixit de fibra.
Plaques de guix
reforçades amb fibra
Productes
plaques de
laminat
processament
secundari

de
guix
de

Productes
de
plaques de guix
laminat
de
processament
secundari.
Cartróguix per sostres,
envans
i
revestiments
ELEMENTS
103
COMPLEMENTARI
8
S
Material de juntes
per plaques de guix
laminat. Cartró - guix
per sostres, envans i
revestiments

Documents per la recepció dels
PEiS:

obligatoris

voluntaris

Altres per verificar el compliment d’exigències

Centre per a gent gran al municipi de Vilobí d’Onyar

Origen i Autoritzacions
garantia administratives

1035

AÏLLAMENT
TÈRMIC
Productes
manufacturats
d'escuma rígida de
poliuretà, amb o
sense
cares
rígides o flexibles o
revestiments i amb
o sense reforç
integral, utilitzats
com
aïllament
tèrmic d'edificis. El
poliuretà
(PUR)
inclou també el
poliisocianurat
(PIR)
Productes
manufacturats de
llana mineral, amb
o
sense
revestiment,
utilitzats
com
aïllament
tèrmic
d'edificis.
Fabricats
com
feltres,
mantes,
plafons o planxes.
Productes
manufacturats de
poliestirè expandit
amb
o
sense
revestiment,
utilitzats
com
aïllament
tèrmic
d'edificis.

Conformitat amb requisits tècnics

Avaluacions d’idoneïtat tècnica

Distintius de qualitat voluntaris

Fitxa característiques tècniques

Certif. d’origen s/especif. tècniques

Assaigs s/norma s/especificació

Marca AENOR "N"

Homologació

CCRR

Garantia conformitat a
Norma producte

Segell, marca conformitat

Addicional a etiqueta “CE”

Altres

DPC

del

DITE

Control producció a fàbrica

Certificat “CE”

Declaració de conformitat

Garantia del fabricant

Cod.

Pla

Element

Fulls de subministrament, etiquetat.

Documentació
marcatge CE

Fabricats
com
planxes, rotllos o
altres articles preformats.
Productes
manufacturats
d'escuma
de
poliestirè extruït,
amb
o
sense
revestiment,
utilitzats
com
aïllament
tèrmic
d'edificis.
Fabricats
com
planxes,
disponibles amb
cantells especials i
tractaments
de
superfície
Productes
manufacturats
d'escuma fenòlica,
amb
o
sense
revestiment. Per
l'aïllament tèrmic
d'edificis. Fabricat
com planxes i
laminats
Productes
manufacturats de
vidre celꞏlular, amb
o
sense
revestiment. Per
l'aïllament tèrmic
d'edificis. Fabricat
com planxes
Productes
manufacturats de
fusta mineral, amb
o
sense
revestiment. Per
l'aïllament tèrmic
d'edificis. Fabricat
com plafons o
planxes
Productes
manufacturats de
perlita expandida,
amb
o
sense
revestiment
o
recobriment. Per
l'aïllament tèrmic
d'edificis. Fabricat
com planxes o

Centre per a gent gran al municipi de Vilobí d’Onyar

Activitats de l’empresa Constructora:

aïllament
multicapa

- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministraments.

Productes
manufacturats de
suro expandit, amb
o
sense
revestiment
o
recobriment. Per
l'aïllament tèrmic
d'edificis. Fabricat
com granulat de
suro. Subministrat
com a planxes
sense
recobriments

- Lliurament d’aquests documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra.
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).
Persona física responsable per part de la Constructora:
Sr./a.:

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA
Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements constructius i de les
instalꞏlacions; Verificacions i controls; Compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius

Productes
manufacturats de
fibra de fusta, amb
o
sense
revestiment
o
recobriment. Per
l'aïllament tèrmic
d'edificis. Fabricat
com
rotllos,
mantes,
feltres,
planxes o plafons
1036

Pla:

AÏLLAMENT
ACUSTIC

Documents per la recepció dels
PEiS:

obligatoris

voluntaris

Altres per verificar el compliment d’exigències

Verificació de Paràmetres d’execució*

103Z

CONDICIONS PREVIES

103Z

ESTAT DEL SUPORT

103Z

DISPOSICIÓ DE L’ESTRUCTURA DEL SUPORT

103Z

DISPOSICIÓ DE PLAQUES O PANELLS

103Z

103Z

FIXACIÓ DE ESTRUCTURA I PLAQUES O Control
PANELLS
organolèptic:
- Cada planta
verificació
DISPOSICIÓ I FIXACIÓ DE REFORÇOS
característiques i/o - Cada habitatge
requisits
CONSIDERACIONS ACÚSTIQUES

103Z

CONSIDERACIONS DAVANT EL FOC

103Z

BARRERA DE VAPOR

103Z

PLOM, PLANOR

103Z

* Unitats d’inspecció per planta
Prescripcions sobre el control de recepció:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars:
- (si s’estableixen)
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB:
- Abans del subministrament del PEiS:
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics.
- Durant els subministraments dels PEiS.:
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.
- Acabat el subministrament dels PEiS.:
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.

Prescripcions sobre el control de l’execució:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
- (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.):
- Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.
- Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació.
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora

Control

Criteri
per
a
formació de lots

Cod.

Centre per a gent gran al municipi de Vilobí d’Onyar

- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?
- Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?

SI
SI

NO

NO

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de:

NO

SI

Persona responsable de l’autocontrol: Sr./a:

Pla:

Cod.

Verificacions i/o proves*

PA-1031

ENVANS DE PLAQUES I
Organolèptic
PANELLS

Criteris per a formació de
lots

Control

- Cada planta
- Cada habitatge

* Verificacions i/o proves per lot
Prescripcions sobre el control de l’obra acabada:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
-

(si s’estableixen)

Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.):
- Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.
- Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació.
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?
- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?
- Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?

Persona responsable de l’autocontrol: Sr./a:

Comentaris:

SI
SI
SI

NO

NO
NO

UNITAT D’OBRA ACABADA

-

Unitat d’obra acabada

-

Part de la unitat d’obra acabada

Centre per a gent gran al municipi de Vilobí d’Onyar
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- (si s’estableixen)
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB:

13 -

ACABATS (VERTICALS I SOSTRES)

- Abans del subministrament del PEIS:

131-

ENRAJOLATS

Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics.

1311-

- Durant els subministraments dels PEIS.:

ENRAJOLAT

Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.
RECEPCIÓ DE PEiS

- Acabat el subministrament dels PEIS.:

Objectiu: Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el compliment dels requisits
essencials i obligatoris:

Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.
Activitats de l’empresa Constructora:
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments.

Origen i
Autoritzacions
garanti
administratives
a

- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).
Persona física responsable per part de la Constructora:

Avaluacions d’idoneïtat tècnica

Distintius de qualitat voluntaris

Fitxa característiques tècniques

Certif. d’origen s/especif. tècniques

Sr./a.:

Assaigs s/norma s/especificació

Marca AENOR "N"

Homologació

CCRR

Garantia
conformitat
a
Norma producte

Segell, marca conformitat

DPC
Addicional a etiqueta “CE”

Altres

DITE

Control producció a fàbrica

Certificat “CE”

Declaració de conformitat

Cod.

Pla

1312

Garantia del fabricant

Fulls de subministrament, etiquetat.

Documentació
del marcatge CE

Element

- Lliurament d’aquests documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra.

Conformitat amb requisits tècnics

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA
Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements constructius i de les
instalꞏlacions; Verificacions i controls; Compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius

Cod.

Verificació de Paràmetres d’execució*:

MATERIALS DE FIXACIÓ DE LES
RAJOLES

PE-131Z

CONDICIONS PREVIES

Adhesius per rajoles ceràmiques

PE-131Z

ESTAT DEL SUPORT

PE-131Z

APLICACIÓ DEL SISTEMA D’UNIÓ

PE-131Z

DISPOSICIÓ DE LES RAJOLES

PE-131Z

PLOM, PLANOR

1313 RAJOLES
Rajoles ceràmiques fabricades per
extrusió o premsat

Pla:

PE* Unitats d’inspecció per cada lot.
Prescripcions sobre el control de l’execució:
Documents per la recepció dels
PEiS:

obligatoris

voluntaris

Altres per verificar el compliment d’exigències

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
- (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.):

Prescripcions sobre el control de recepció:

- Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.
- Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació.

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars:

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora

Control

Criteris
per
a
formació de lots

Organolèptic:
Consolidació, neteja i
2
humitat del suport, Cada 30 m , però
aplicació del morter o no menys d’un per
adhesiu, aspecte de local
rajoles, juntes, planor i
ressalts entre peces.

Centre per a gent gran al municipi de Vilobí d’Onyar

- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?

SI

NO

- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?

SI

NO

- Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?

SI

NO

Persona responsable de l’autocontrol: Sr./a:

UNITAT D’OBRA ACABADA
Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
-

Unitat d’obra acabada

-

Part de la unitat d’obra acabada
Pla:

Cod.

Verificacions i/o proves*

PA-1311

ENRAJOLATS

PA-

Control

Criteris per a
formació de lots

Organolèptic:

- Per local

Planor , ressalts entre - Per habitatge.
peces, juntes

* Unitat de verificacions i proves per lot

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
-

(si s’estableixen)

Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.):
- Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.
- Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació.
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?

SI

NO

- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?

SI

NO

- Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?

SI

NO

Persona responsable de l’autocontrol: Sr./a:

Comentaris:

Centre per a gent gran al municipi de Vilobí d’Onyar
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13 -

aplicacions
no
estructurals,
per
fixació múltiple en
fàbrica
de
maçoneria
massissa

ACABATS (VERTICALS I SOSTRES)
132-

APLACATS
1321-

APLACAT

RECEPCIÓ DE PEiS
Objectiu: Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el compliment dels requisits
essencials i obligatoris:

Origen i Autoritzacions
garantia administratives

1321 APLACAT

Avaluacions d’idoneïtat tècnica

Distintius de qualitat voluntaris

Fitxa característiques tècniques

Certif. d’origen s/especif. tècniques

Assaigs s/norma s/especificació

Marca AENOR "N"

Homologació

CCRR

Garantia conformitat a
Norma producte

Segell, marca conformitat

Addicional a etiqueta “CE”

Altres

DPC

del

DITE

Control producció a fàbrica

Certificat “CE”

Declaració de conformitat

Cod.

Pla

Element

Garantia del fabricant

Fulls de subministrament, etiquetat.

Documentació
marcatge CE

Conformitat amb requisits tècnics

Ancoratges
de
plàstic
per
aplicacions
no
estructurals,
per
fixació múltiple en
fàbrica
de
maçoneria
foradada o calada
Ancoratges
metàlꞏlics
formigó.
Ancoratges
químics.
elements
estructurals
càrregues
pesades.
Ancoratges
metàlꞏlics
formigó,
aplicacions
estructurals.
càrregues
lleugeres.

per

Per
o

per
amb
no
Per

1323 PLAQUES
DE
DE

Plaquetes
de
fibrociment i peces
complementàries.

Ancoratges
de
plàstic
per
aplicacions
no
estructurals,
per
fixació múltiple en
elements
de
formigó de densitat
normal.

Plaques planes de
fibrociment.

SISTEMA
1322 FIXACIÓ
L'APLACAT

Ancoratges
de
plàstic
per
aplicacions
no
estructurals,
per
fixació múltiple en
elements
de
formigó
celꞏlular
curat en autoclau.
Ancoratges
plàstic

de
per

Pedra
natural.
Plaques
per
revestiments
murals
Productes
de
pedra
natural.
Plaquetes.
Productes
de
pissarra i pedra
natural
per
teulades
i
revestiments
Teules i peces de
formigó per teulats
i revestiments de

Centre per a gent gran al municipi de Vilobí d’Onyar

murs

PE-1325

PLOM, PLANOR

dimensional i estabilitat
de les peces.

PEDocuments per la recepció dels
PEiS:

obligatoris

voluntaris

Altres per verificar el compliment d’exigències
* Unitats d’inspecció per lot

Prescripcions sobre el control de l’execució:
Prescripcions sobre el control de recepció:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars:

-

- (si s’estableixen)

(si s’estableixen)

Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.):

Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB:

- Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.

- Abans del subministrament del PEIS:

- Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació.

Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics.

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora

- Durant els subministraments dels PEIS.:

- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?

Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?

SI

NO

- Acabat el subministrament dels PEIS.:

- Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?

SI

NO

SI

NO

Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.
Activitats de l’empresa Constructora:

Persona responsable de l’autocontrol: Sr./a:

- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments.
- Lliurament d’aquests documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra.
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).
UNITAT D’OBRA ACABADA

Persona física responsable per part de la Constructora:
Sr./a.:

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
-

Unitat d’obra acabada

-

Part de la unitat d’obra acabada
Pla:

PA-1321

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA
Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements constructius i de les
instalꞏlacions; Verificacions i controls; Compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius

Pla:

Cod.

Verificació de Paràmetres d’execució*

PE-1325

CONDICIONS PREVIES

PE-1325

ESTAT DEL SUPORT

PE-1325
PE-1325

SISTEMA/MATERIAL DE FIXACIÓ
DISPOSICIÓ DE LES PLAQUES

Cod.

Criteri per a formació
de lots

Control

Replanteig, materials o
sistema
d’ancoratge.
Verificació
segons - cada planta
projecte i documentació
- Cada 100m2
del fabricant
Control

d’aspecte,

Verificacions i/o proves*

APLACAT

Control

Planor i desplom

PA* Verificacions i/o proves per lot
Prescripcions sobre el control de l’obra acabada:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
-

(si s’estableixen)

Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.):

Criteris per a formació
de lots
- Cada planta
- Cada 100m2

Centre per a gent gran al municipi de Vilobí d’Onyar

- Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.
- Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació.
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?

SI

NO

- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?

SI

NO

- Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?

SI

NO

Persona responsable de l’autocontrol: Sr./a:

Comentaris:

Centre per a gent gran al municipi de Vilobí d’Onyar

PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA

Calçs per construcció
Additius per morters per ram de paleta

13 -

ACABATS (VERTICALS I SOSTRES)
133-

Pigments per acolorir productes de
construcció fabricats a base de ciment
i cal

ARREBOSSATS
1331-

ARREBOSSAT

RECEPCIÓ DE PEiS
Objectiu: Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el compliment dels requisits
essencials i obligatoris:
Documents per la recepció dels
PEiS:

(*) Definició suficient en projecte per la recepció.
Origen i
Autoritzacions
garanti
administratives
a

Avaluacions d’idoneïtat tècnica

Distintius de qualitat voluntaris

Prescripcions sobre el control de recepció:
Fitxa característiques tècniques

Certif. d’origen s/especif. tècniques

Assaigs s/norma s/especificació

Marca AENOR "N"

Homologació

CCRR

Garantia
conformitat
a
Norma producte

Segell, marca conformitat

DPC
Addicional a etiqueta “CE”

Altres

DITE

Control producció fàbrica

Certificat “CE”

Declaració de conformitat

Garantia del fabricant

Fulls de subministrament, etiquetat.

Cod.

Pla

Altres per verificar el compliment d’exigències

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars:
- (si s’estableixen)
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB:
- Abans del subministrament del PEIS:
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics.
- Durant els subministraments dels PEIS.:
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

1331 ARREBOSSAT
Acabat exterior impermeable a l'aigua

paleta

- Acabat el subministrament dels PEIS.:
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.

1333 MORTER PER L'ARREBOSSAT
Morters per ram de
arrebossats i enlluïts

voluntaris

Conformitat amb requisits tècnics

Documentació
del marcatge CE

Element

obligatoris

per

Activitats de l’empresa Constructora:
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments.

Ciment comú per morters

- Lliurament d’aquests documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra.

Àrids i fillers, de matèries naturals,
artificials o reciclats, per morters per
ram
de
paleta,
paviments,
revestiments interiors, arrebossats
exteriors, fonamentació, reparacions i
pastes

- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).
Persona física responsable per part de la Constructora:
Sr./a.:

Ciment de ram de paleta per morter de
colꞏlocació
de
maons,
blocs,
arrebossats i enlluïts
Ciment comú per morters

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA

Centre per a gent gran al municipi de Vilobí d’Onyar

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements constructius i de les
instalꞏlacions; Verificacions i controls; Compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius

PA-1331

ARREBOSSAT

PA-

- cada 100m2 en paraments
Aspecte acabat, planor, verticals.
estabilitat
- cada 50m2 en sostres.

* Verificacions i/o proves per lot
Pla:

Cod.

Verificació
d’execució:

de

Paràmetres

PE-1334

CONDICIONS PREVIES

PE-1334

ESTAT DEL SUPORT

PE-1334

PREPARACIÓ DEL MORTER

PE-1334

MESTRES

PE-1334

APLICACIÓ DEL MORTER

PE-1334

GRUIX I PLANOR

PE-1334

COLꞏLOCACIÓ D’ARMADURA

Control

Freqüència

Estat del suport: Neteja
i grau d’humitat

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
- (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.):
- cada 100m2 en paraments
verticals.

Dosificació, espessors, - cada 50m2 en sostres.
acabat

- Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.
- Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació.
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?

PE* Unitats d’inspecció per lot

SI

NO

- Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?

SI

NO

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
-

(si s’estableixen)
Comentaris:

Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.):
- Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.
- Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació.
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?

SI

NO

- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?

SI

NO

- Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?

SI

NO

Persona responsable de l’autocontrol: Sr./a:

UNITAT D’OBRA ACABADA
Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
-

Unitat d’obra acabada

-

Part de la unitat d’obra acabada
Pla:

Cod.

Verificacions i/o proves*

Control

Criteris per a formació de
lots

NO

- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?

Persona responsable de l’autocontrol: Sr./a:

Prescripcions sobre el control de l’execució:

SI

Centre per a gent gran al municipi de Vilobí d’Onyar
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Motllures de guix prefabricades

ACABATS (VERTICALS I SOSTRES)
135-

GUARNITS I ENLLUITS
1351-

GUARNITS I ENLLUITS

Documents per la recepció dels
PEiS:

obligatoris

voluntaris

Altres per verificar el compliment d’exigències

RECEPCIÓ DE PEiS
Objectiu: Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el compliment dels requisits
essencials i obligatoris:

Prescripcions sobre el control de recepció:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars:
(*) Definició en projecte per la recepció.

Origen i
Autoritzacions
garanti
administratives
a

- Abans del subministrament del PEIS:
Garantia
conformitat
a
Norma producte

Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics.
- Durant els subministraments dels PEIS.:

Avaluacions d’idoneïtat tècnica

Distintius de qualitat voluntaris

- Acabat el subministrament dels PEIS.:
Fitxa característiques tècniques

Certif. d’origen s/especif. tècniques

Assaigs s/norma s/especificació

Marca AENOR "N"

Homologació

CCRR

Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

Segell, marca conformitat

DPC
Addicional a etiqueta “CE”

Altres

DITE

Control producció fàbrica

Certificat “CE”

Declaració de conformitat

Garantia del fabricant

Fulls de subministra, etiquetat.

Pla

Cod.
135

Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB:

Conformitat amb requisits tècnics

Documentació
del marcatge CE

Element

(si s’estableixen)

Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.
Activitats de l’empresa Constructora:
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments.
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra.
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).
Persona física responsable per part de la Constructora:
Sr./a.:

GUARNITS

1353 PASTA DE GUIX
Guixos i escaioles per a la construcció:
comuns i especials, d'aplicació manual
o per projectar
136

ENLLUITS

1363 PASTA DE GUIX
Guixos i escaioles per a la construcció:
comuns i especials, d'aplicació manual
o per projectar

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA
Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements constructius i de les
instalꞏlacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius

Pla:

Cod.

Verificació
d’execució*

PE-135Z

CONDICIONS PREVIES

1364 ELEMENTS COMPLEMENTARIS
Enllistonat i cantoneres metàlꞏliques.
Enlluit interior
Enllistonat i cantoneres metàlꞏliques.
Enlluit exterior

de

PE-135Z
ESTAT DEL SUPORT

Paràmetres

Control

Criteris de formació de lots

Estat
del
suport:
estabilitat,
planor,
- Cada planta
neteja i grau d’humitat
- Cada 100 m2
Control del 25% de la
superfície

Centre per a gent gran al municipi de Vilobí d’Onyar

PE-135Z

PREPARACIÓ DEL GUIX

PE-135Z

MESTRES

PE-135Z

APLICACIÓ DEL GUIX

PE-135Z

GRUIX I PLANOR

PE-135Z

COLꞏLOCACIÓ DE REFORÇOS

PE-135Z

COLꞏLOCACIÓ DE CANTONERES

- Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.

Tipus
de
guix,
dosificació,
preparació del guix,
aplicació, espessors,
planor.

- Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació.
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?

Control del 25% de la
superfície

SI

NO

- Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?

SI

NO

Persona responsable de l’autocontrol: Sr./a:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
- (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.):
- Certificació de gestio de la qualitat de l’agent: Constructora.
Comentaris:

- Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació.
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?

SI

NO

- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?

SI

NO

- Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?

SI

NO

Persona responsable de l’autocontrol: Sr./a:

UNITAT D’OBRA ACABADA
Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
-

Unitat d’obra terminada

-

Part de la unitat d’obra terminada
Pla: Cod.

Verificacions i/o proves*

PA-1351 GUARNITS I ENLLUITS
PA-

Control

Organolèptic: Aspecte
acabat,
planor, - Cada planta
estabilitat del 100% de - Cada 100 m2
la superfície

* Verificacions i/o proves per lot
Prescripcions sobre el control de l’obra acabada:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
- (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.):

Criteri de formació de
lots

NO

- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?

* Unitats d’inspecció per lot
Prescripcions sobre el control de l’execució:

SI

Centre per a gent gran al municipi de Vilobí d’Onyar
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Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars:
- (si s’estableixen)

13 -

ACABATS (VERTICALS I SOSTRES)

Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB:

138-

REVESTIMENTS LLEUGERS

- Abans del subministrament del PEIS:

1381-

Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics.

REVESTIMENT LLEUGER

- Durant els subministraments dels PEIS.:
RECEPCIÓ DE PEiS

Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

Objectiu: Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el compliment dels requisits
essencials i obligatoris:

- Acabat el subministrament dels PEIS.:
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.
Activitats de l’empresa Constructora:

Origen i
Autoritzacions
garanti
administratives
a

- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra.
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).

Garantia
conformitat
a
Norma producte

Persona física responsable per part de la Constructora:

Avaluacions d’idoneïtat tècnica

Distintius de qualitat voluntaris

Fitxa característiques tècniques

Certif. d’origen s/especif. tècniques

Assaigs s/norma s/especificació

Marca AENOR "N"

Homologació

CCRR

Sr./a.:

Segell, marca conformitat

DPC
Addicional a etiqueta “CE”

Altres

DITE

Control producció fàbrica

Certificat “CE”

Declaració de conformitat

Fulls de subministra, etiquetat.

Cod.

Pla

Garantia del fabricant

Documentació
del marcatge CE

Element

- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments.

Conformitat amb requisits tècnics

1371 REVESTIMENT FLEXIBLE
Acabat exterior impermeable a l'aigua
1373 SISTEMA DE FIXACIÓ
1374 MATERIAL DE REVESTIMENT
Revestiments decoratius per parets:
1374 revestiments en forma de rotllos i
panells

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA
Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements constructius i de les
instalꞏlacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius

Pla:

Cod.

Verificació de Paràmetres d’execució*

PE-138Z

CONDICIONS PREVIES

PE-138Z

ESTAT DEL SUPORT

PE-138Z

ESTRUCTURA DE SUPORT

PE-138Z

SISTEMA/MATERIAL DE FIXACIÓ

PE-138Z

DISPOSICIÓ DEL
REVESTIMENT

MATERIAL

PE-138Z
UNIONS, SOLAPAMENTS, JUNTES

Control
Organolèptic:

Estat
del
parament,
replanteig,
materials
adhesius, estructures de
suport,
fixació,
colꞏlocació
del - Cada planta
DEL
revestiment, resolució de
- Cada habitatge
solapaments, juntes i
unions.
Un cada 4 paraments i no
menys d’un per local

* Unitats d’inspecció per lot
Prescripcions sobre el control de l’execució:
Documents per la recepció dels
PEiS:

obligatoris

voluntaris

Altres
per
d’exigències

verificar

el

compliment

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
- (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.):

Prescripcions sobre el control de recepció:

Criteris de formació
de lots

Centre per a gent gran al municipi de Vilobí d’Onyar

- Certificació de gestio de la qualitat de l’agent: Constructora.
- Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació.
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?

SI

NO

- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?

SI

NO

- Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?

SI

NO

Persona responsable de l’autocontrol: Sr./a:

UNITAT D’OBRA ACABADA
Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
-

Unitat d’obra terminada

-

Part de la unitat d’obra terminada
Pla:

Cod.

Verificacions i/o proves

PA-1381
REVESTIMENT LLEUGER

Criteris de formació de
lots

Control

Inspecció
final:
Control
d’aspecte,
defectes - Cada planta
d’adhesió,
alineacions, - Cada habitatge
plecs, borses,...

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
- (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.):
- Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.
- Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació.
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?

SI

NO

- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?

SI

NO

- Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?

SI

NO

Persona responsable de l’autocontrol: Sr./a:

Comentaris:

Centre per a gent gran al municipi de Vilobí d’Onyar
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-

(si s’estableixen)

Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB:
13 -

ACABATS (VERTICALS I SOSTRES)

- Abans del subministrament del PEIS:

139-

PINTURES

Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics.

1391-

- Durant els subministraments dels PEIS.:

PINTURA

Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.
RECEPCIÓ DE PEiS

- Acabat el subministrament dels PEIS.:

Objectiu: Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el compliment dels requisits
essencials i obligatoris:

Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.
Activitats de l’empresa Constructora:
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments.

Origen i
Autoritzacions
garanti
administratives
a

- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).
Persona física responsable per part de la Constructora:

Avaluacions d’idoneïtat tècnica

Distintius de qualitat voluntaris

Fitxa característiques tècniques

Certif. d’origen s/especif. tècniques

Sr./a.:

Assaigs s/norma s/especificació

Marca AENOR "N"

Homologació

CCRR

Garantia
conformitat
a
Norma producte

Segell, marca conformitat

DPC
Addicional a etiqueta “CE”

Altres

DITE

Control producció fàbrica

Certificat “CE”

Declaració de conformitat

Fulls de subministra, etiquetat.

Cod.

Pla

Garantia del fabricant

Documentació
del marcatge CE

Element

- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra.

Conformitat amb requisits tècnics

1391 PINTURA
Acabat exterior impermeable a l'aigua

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements constructius i de les
instalꞏlacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius

Pla:

Cod.

Verificació de Paràmetres d’execució*

PE-139Z

CONDICIONS PREVIES

PE-139Z

ESTAT DEL SUPORT

PE-139Z

PREPARACIÓ DE LA PINTURA

PE-139Z

APLICACIÓ DE LA PINTURA

PE-139Z

ASPECTE ACABAT

Control

Verificació del tipus de pintura,
temps de secat, rendiment,
aspecte, color...., estat del - Cada planta
suport, sistema d’aplicació.
Control del 20% de l’execució

PEDocuments per la recepció dels
PEiS:

obligatoris

voluntaris

Altres per verificar el compliment d’exigències
* Unitats d’inspecció per lot

Prescripcions sobre el control de l’execució:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
Prescripcions sobre el control de recepció:

- (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.):

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars:

Criteris
de
formació de lots

Centre per a gent gran al municipi de Vilobí d’Onyar

- Certificació de gestio de la qualitat de l’agent: Constructora.
- Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació.
Comentaris:

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?

SI

NO

- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?

SI

NO

- Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?

SI

NO

PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA
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ACABATS (VERTICALS I SOSTRES)
13B-

Persona responsable de l’autocontrol: Sr./a:

FALS SOSTRES
13B1-

FALS SOSTRE

RECEPCIÓ DE PEiS
Objectiu: Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el compliment dels requisits
essencials i obligatoris:

13B1 FALS SOSTRE

Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.):

Sostres suspesos (Kits)

- Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.

13B2 ESTRUCTURA DE SUSTENTACIÓ

- Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació.

Perfils metàlꞏlics per a particions, murs
i sostres en plaques de guix laminat.

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?

SI

NO

- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?

SI

NO

- Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?

SI

NO

Persona responsable de l’autocontrol: Sr./a:

13B3 SISTEMA DE FIXACIÓ
Adhesius a base de guix per plafons
de guix
Adhesius a base de guix per a
aïllament tèrmic-acústic de plafons de
compòsit i plaques de guix
13B4 ELEMENT DE CUBRICIÓ

Avaluacions d’idoneïtat tècnica

Distintius de qualitat voluntaris

Fitxa característiques tècniques

- (si s’estableixen)

Certif. d’origen s/especif. tècniques

Pla

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars

Cod.

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada:

Assaigs s/norma s/especificació

* Verificacions i/o proves per lot

Marca AENOR "N"

Element

Per proteccions anticorrosives
sobre elements
metàlꞏlics: sol•licitud de certificat de l’aplicador, dels
gruixos aplicats.

Garantia
conformitat
a
Norma producte

Homologació

Documentació
del marcatge CE

Verificació de gruixos de protecció sobre elements .
metàlꞏlics mitjançant aparell magnètic o micròmetre.
- Un lot per cada
Per proteccions ignífugues: Les establertes a tipus d’element
l’apartat 23
pintat

CCRR

PINTURES

Control

Conformitat amb requisits tècnics

Segell, marca conformitat

PA-139Z

Criteris
de
formació de lots

DPC

Verificacions i/o proves*

Addicional a etiqueta “CE”

Cod.

Altres

Pla:

Origen i
Autoritzacions
garanti
administratives
a

DITE

Part de la unitat d’obra terminada

Control producció fàbrica

-

Garantia del fabricant

Unitat d’obra terminada

Fulls de subministra, etiquetat.

-

Certificat “CE”

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de:

Declaració de conformitat

UNITAT D’OBRA ACABADA

Centre per a gent gran al municipi de Vilobí d’Onyar

Plafons
compostos
lleugers
autoportants per a ús com envans i
sostres

Persona física responsable per part de la Constructora:
Sr./a.:

Peces de guix per a sostres suspesos.
Plaques de guix laminat. Cartró-guix
per a sostres, envans i revestiments
Materials en guix fibrós
Plaques d’escaiola per a sostres
L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA

Plaques
de
guix
laminat
de
processament secundari. Cartró-guix
per sostres, envans i revestiments
13B

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements constructius i de les
instalꞏlacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius

ELEMENTS COMPLEMENTARIS
Motllures de guix prefabricades

Pla:

Material de juntes per a planxes de
guix laminat. Cartró-guix per a sostres,
envans i revestiments

Cod.

Verificació de Paràmetres d’execució*

PE-13BZ CONDICIONS PREVIES
PE-13BZ ESTRUCTURA DE SUSTENTACIÓ
PE-13BZ FIXACIÓ DEL FALS SOSTRE
PE-13BZ COLꞏLOCACIÓ/EXECUCIÓ
L’ELEMENT DE CUBRICIÓ

Documents per la recepció dels
PEiS:

obligatoris

voluntaris

Altres
per
d’exigències

verificar

el

compliment

PE-13BZ ASPECTE ACABAT
PE-

Criteri de formació
de lots

Control
Control organolèptic:

Estat
del
suport,
estructura de suspensió,
travaments, estat de les
DE plaques, resolució de
- Cada planta
juntes, o gruixos de
guarnits
(sostres
continus)...
Un control cada 20m2 (no
menys d'un per local)

* Unitats d’inspecció per lot
Prescripcions sobre el control de l’execució:
Prescripcions sobre el control de recepció:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars:
- (si s’estableixen)

- (si s’estableixen )
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.):

Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB:

- Certificació de gestio de la qualitat de l’agent: Constructora.

- Abans del subministrament del PEIS:

- Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació.

Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics.

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora

- Durant els subministraments dels PEIS.:

- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?

Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.
- Acabat el subministrament dels PEIS.:

- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments.
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra.
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).

NO

- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?

SI

NO

- Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?

SI

NO

Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.
Activitats de l’empresa Constructora:

SI

Persona responsable de l’autocontrol: Sr./a:

Centre per a gent gran al municipi de Vilobí d’Onyar

PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA
UNITAT D’OBRA ACABADA
14 -

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
-

Unitat d’obra terminada

-

Part de la unitat d’obra terminada
Pla:

Cod.

Verificacions i/o proves*

PA-13B1

ASPECTE ACABAT

PA-

PAVIMENTS
142-

SUBBASES I RECRESCUDES
1421-

Criteris de formació
de lots

Control

inspecció
visual: - Cada planta.
planor, nivell, aspecte.

SUBASES I RECRESCUDES

RECEPCIÓ DE PEiS
Objectiu: Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el compliment dels requisits
essencials i obligatoris:

Control del 100% dels
fals sostres
Origen i
Autoritzacions
garanti
administratives
a

Conformitat amb requisits tècnics

Persona responsable de l’autocontrol: Sr./a:

Assaigs s/norma s/especificació

Marca AENOR "N"

NO

Homologació

SI

CCRR

- Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?

Segell, marca conformitat

NO

Addicional a etiqueta “CE”

SI

Pla

- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?

Altres

NO

DITE

SI

Cod.

- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?

Control producció fàbrica

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora

Certificat “CE”

- Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació.

Declaració de conformitat

Fulls de subministra, etiquetat.

Element

- Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.

Garantia del fabricant

Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.):

Avaluacions d’idoneïtat tècnica

- (si s’estableixen)

Garantia
conformitat
a
Norma producte

Distintius de qualitat voluntaris

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars

DPC

Documentació
del marcatge CE

Fitxa característiques tècniques

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada:

Certif. d’origen s/especif. tècniques

* Verificacions i/o proves per lot

0422 TOT-U NATURAL
0423 TOT-U ARTIFICIAL

Comentaris:
Documents per la recepció dels
PEiS:

obligatoris

voluntaris

Prescripcions sobre el control de recepció:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars:
- (si s’estableixen)
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB:

Altres per verificar el compliment d’exigències

Centre per a gent gran al municipi de Vilobí d’Onyar

- Abans del subministrament del PEIS:

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora

Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics.

- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?

- Durant els subministraments dels PEIS.:

- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?

SI

NO

Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

- Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?

SI

NO

SI

NO

- Acabat el subministrament dels PEIS.:
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.

Persona responsable de l’autocontrol: Sr./a:

Activitats de l’empresa Constructora:
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments.
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra.
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).
UNITAT D’OBRA ACABADA

Persona física responsable per part de la Constructora:
Sr./a.:

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
-

Unitat d’obra terminada

-

Part de la unitat d’obra terminada
Pla:

Cod.

Verificacions i/o proves*

PA-1421

SUBBASES I RECRESCUDES

Criteris de formació
de lots

Control

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA
Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements constructius i de les
instalꞏlacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius

Organolèptic

Superfície
executada

* Verificacions i/o proves d’execució
Pla:

Cod.

Verificació de Paràmetres d’execució*

PE-142Z

REFINAT I COMPACTACIÓ
L’ESPLANADA

Control

DE Organolèptic

PE-142Z

Criteris de formació de
lots
- Cada 500 m2

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
- (si s’estableixen)

Assaigs de densitat

- Cada 500m2,

HUMECTACIÓ I COMPACTACIÓ DE
5 determinacions d’humitat - Cada tongada
LA CAPA DE SUBBASE
i densitat

Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.):
- Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.
- Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació.

PE-142Z

Control organolèptic
GRUIX DE LES TONGADES

- Cada 500m2,

Verificació del 50% de les - Cada tongada
tongades

PE-

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?
SI

NO

- Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?

SI

NO

Persona responsable de l’autocontrol: Sr./a:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
- (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.):
- Certificació de gestio de la qualitat de l’agent: Constructora.
- Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació.

NO

- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?

* Unitats d’inspecció per lot
Prescripcions sobre el control de l’execució:

SI

Comentaris:

total

Centre per a gent gran al municipi de Vilobí d’Onyar

PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA

14 -

PAVIMENTS
143-

SOLERES DE FORMIGÓ
1431-

PAVIMENTS

SEGURETAT
1411 DAVANT EL RISC
DE CAIGUDES
Verificació de la
classificació
davant
del
lliscament
TRACTAMENTS
DEL SUPORT
auto-

Aglomerants
i
aglomerants
compostos, a base
de sulfat càlcic, per
a pastes autonivellants de sòls.
SOLERES
FORMIGÓ

DE

Avaluacions d’idoneïtat tècnica

Distintius de qualitat voluntaris

Fitxa característiques tècniques

Certif. d’origen s/especif. tècniques

Assaigs s/norma s/especificació

Marca AENOR "N"

Homologació

CCRR

Garantia conformitat a
Norma producte

Segell, marca conformitat

Addicional a etiqueta “CE”

Altres

DPC

del

Fibres
polimèriques per a
formigó.
ELEMENTS PER
1437 JUNTES DE LA
SOLERA

Conformitat amb requisits tècnics

DITE

Control producció fàbrica

Certificat “CE”

Declaració de conformitat

Cod.

Pla

Element

Garantia del fabricant

Fulls de subministra, etiquetat.

Documentació
marcatge CE

143

ELEMENT
SEPARADOR

Fibres d'acer per a
formigó.

Origen i Autoritzacions
garantia administratives

Pastes
nivellants

1434

ARMAT

Objectiu: Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el compliment dels requisits
essencials i obligatoris:

1413

SUBBASE
GRANULAR

FORMIGÓ

SOLERA DE FORMIGÓ

RECEPCIÓ DE PEiS

141

1433

Productes per a
segellat de juntes
aplicats en calent,
corrents
en
revestiments
bituminós
i
paviments
de
formigó, també els
resistents
a
carburants
per
carreteres,
aeroports i altres
paviments
de
formigó.
Productes
de
segellat aplicats en
fred
Juntes
preformades
(extruïdes)
de
cautxú vulcanitzat
per a segellat en
paviments
de
formigó
(colꞏlocació
mecànica de junta)

Documents per la recepció dels
PEiS:

obligatoris

voluntaris

Altres per verificar el compliment d’exigències

Centre per a gent gran al municipi de Vilobí d’Onyar

Documents per la recepció dels
PEiS:

Origen i Autoritzacions
garantia administratives

ELEMENTS
143 AUXILIARS
I
8
COMPLEMENTARI
S
Materials
per a
soleres continues i
soleres.
Pastes
autonivellants
Ancoratges
metàlꞏlics utilitzats
en paviments de
formigó.
Lligant de soleres:
magnèsia càustica i
clorur de magnesi
per
a
soleres
contínues
de
magnèsia.
Àrids i pols mineral,
obtinguts
de
materials naturals,
artificials o reciclats
per
barreges
bituminoses
i
tractaments
superficials
de
carreteres, aeroports
i
altres
zones
pavimentades. Per
exemple, la quarsita
de les soleres de
formigó polit

voluntaris

Altres per verificar el compliment d’exigències

Conformitat amb requisits tècnics

Avaluacions d’idoneïtat tècnica

Distintius de qualitat voluntaris

Fitxa característiques tècniques

Certif. d’origen s/especif. tècniques

Prescripcions sobre el control de recepció:

Assaigs s/norma s/especificació

Marca AENOR "N"

Homologació

CCRR

Garantia conformitat
a Norma producte

Segell, marca conformitat

Addicional a etiqueta “CE”

Altres

DPC

del

DITE

Control producció fàbrica

Certificat “CE”

Declaració de conformitat

Garantia del fabricant

Cod.

Pla

Element

Fulls de subministra, etiquetat.

Documentació
marcatge CE

obligatoris

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars:
- (si s’estableixen)
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB:
- Abans del subministrament del PEIS:
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics.
- Durant els subministraments dels PEIS.:
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.
- Acabat el subministrament dels PEIS.:
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.
Activitats de l’empresa Constructora:
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments.
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra.
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).
Persona física responsable per part de la Constructora:
Sr./a.:

Centre per a gent gran al municipi de Vilobí d’Onyar

UNITAT D’OBRA ACABADA
Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA
Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements constructius i de les
instalꞏlacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius

Pla:

Cod.

Verificació de Paràmetres d’execució*

Control

PE-1755

DRENATGES PERMANENTS SOTA
LLOSES DE FONAMENTACIÓ

PE-143Z

ESPLANADA

PE-143Z

SUBBASE

PE-143Z

MEMBRANA SEPARADORA

PE-143Z

ARMAT

PE-143Z

CONDICIONS
JUNTES

PE-143Z

FORMIGONAT

PE-143Z

TRACTAMENTS SUPERFICIALS

-

Unitat d’obra terminada

-

Part de la unitat d’obra terminada
Pla:

Cod.

Verificacions i/o proves*

Control

PA-1431

SOLERA DE FORMIGÓ

Control
organolèptic de Segons
grau
l’element acabat: Planor, d’impermeabilitat
(CTE-DB
pendents, aspecte superficial, HS-1):
acabat de juntes...
- Un lot per a cada grau
d’impermeabilitat.

Criteris de formació de lots

Criteris de formació de lots

PA* Verificacions i/o proves per lot

organolèptic
PERIMETRALS

I

Segons grau d’impermeabilitat
(CTE-DB HS-1):
- Un lot per a
d’impermeabilitat.

cada

grau

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
- (si s’estableixen)

PE-

Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.):
* Unitats d’inspecció per lot

- Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.

Prescripcions sobre el control de l’execució:

- Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació.
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
-

(si s’estableixen)

Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.):

SI

NO

- Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?

SI

NO

Persona responsable de l’autocontrol: Sr./a:

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?

SI

NO

- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?

SI

NO

- Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?

SI

NO

Persona responsable de l’autocontrol: Sr./a:

NO

- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?

- Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.
- Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació.

SI

Comentaris:

Centre per a gent gran al municipi de Vilobí d’Onyar

PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA

Paviments multi-esportius d’interior.
14C5

14 -

PAVIMENTS
14C-

I

14C6 TRACTAMENTS ESPECIALS

PAVIMENTS FLEXIBLES
14C1-

PECES
AUXILIARS
COMPLEMENTARIES

PAVIMENT FLEXIBLE

RECEPCIÓ DE PEiS
Objectiu: Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el compliment dels requisits
essencials i obligatoris:
Origen i
Autoritzacions
garanti
administratives
a

voluntaris

Altres per verificar el compliment d’exigències

Avaluacions d’idoneïtat tècnica

Distintius de qualitat voluntaris

Fitxa característiques tècniques

Certif. d’origen s/especif. tècniques

Assaigs s/norma s/especificació

Marca AENOR "N"

Homologació

CCRR

Garantia
conformitat
a
Norma producte

Segell, marca conformitat

DPC
Addicional a etiqueta “CE”

Altres

DITE

Control producció fàbrica

Certificat “CE”

Declaració de conformitat

Garantia del fabricant

Fulls de subministra, etiquetat.

Cod.

Pla

obligatoris

Conformitat amb requisits tècnics

Documentació
del marcatge CE

Element

Documents per la recepció dels
PEiS:

Prescripcions sobre el control de recepció:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars:
- (si s’estableixen)
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB:
- Abans del subministrament del PEIS:
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics.

141

PAVIMENTS

- Durant els subministraments dels PEIS.:

1411

SEGURETAT DAVANT EL RISC DE
CAIGUDES

Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

Verificació de la classificació davant
del lliscament

Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.

1413 TRACTAMENTS DEL SUPORT
Pastes auto-nivellants

14C3

SISTEMA DE FIXACIÓ DE L’ACABAT
FLEXIBLE

14C4

MATERIAL
D’ACABAMENT

Superfícies

per

FLEXIBLE

àrees

Activitats de l’empresa Constructora:
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments.
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra.

Aglomerants
i
aglomerants
compostos, a base de sulfat càlcic, per
a pastes auto-nivellants de sòls.

Recobriments dels sòls
tèxtils i laminats.

- Acabat el subministrament dels PEIS.:

resilients,

esportives.

- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).
Persona física responsable per part de la Constructora:
Sr./a.:

Centre per a gent gran al municipi de Vilobí d’Onyar

Pla:

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA

Cod.

Verificacions i/o proves*

PA-14C1

PAVIMENT FLEXIBLE

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements constructius i de les
instalꞏlacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius

Pla:

Cod.

Verificació de Paràmetres d’execució*

PE-14CZ

CONDICIONS PREVIES

PE-14CZ

ESTAT DEL SUPORT

PE-14CZ

APLICACIÓ DEL SISTEMA DE FIXACIÓ

PE-14CZ

COLꞏLOCACIÓ DEL MATERIAL FLEXIBLE

Organolèptic:

PE-14CZ

SOLUCIONS DE JUNTES I ENCONTRES

20% de l’execució

PE-14CZ

ASPECTE ACABAT

Organolèptic
del - Cada 100 m2
paviment
acabat::
Planor,
manca
d’adherència, juntes,
aspecte superficial

PA-

Criteris
de
formació de lots

Control

Criteris de formació
de lots

Control

* Verificacions i/o proves per lot
Prescripcions sobre el control de l’obra acabada:

- Cada 100 m2

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
- (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.):
- Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.

PE-

- Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació.
* Unitats d’inspecció per lot

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora

Prescripcions sobre el control de l’execució:

- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars

SI

NO

- Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?

SI

NO

Persona responsable de l’autocontrol: Sr./a:

- Certificació de gestio de la qualitat de l’agent: Constructora.
- Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació.
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?

SI

NO

- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?

SI

NO

- Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?

SI

NO

Persona responsable de l’autocontrol: Sr./a:

UNITAT D’OBRA ACABADA
Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
-

Unitat d’obra terminada

-

Part de la unitat d’obra terminada

NO

- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?

- (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.):

SI

Comentaris:

Centre per a gent gran al municipi de Vilobí d’Onyar

PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA

15 -

Vidre
l'edificació.
de capa.

ELEMENTS PRACTICABLES
153-

Vidre borosilicatat.

PORTES
1531-

Vitroceràmiques.
PORTA

Vidre de silicat
sodocàlcic
termoendurit.

RECEPCIÓ DE PEiS

Vidre de silicat
sodocàlcic
de
seguretat temprat
tèrmicament.

Objectiu: Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el compliment dels requisits
essencials i obligatoris:
Origen i Autoritzacions
garantia
administratives

Conformitat amb requisits tècnics

Vidre de silicat
sodocàlcic endurit
químicament.
Vidre borosilicatat
de
seguretat
temprat
tèrmicament.

Avaluacions d’idoneïtat tècnica

Distintius de qualitat voluntaris

Fitxa característiques tècniques

Certif. d’origen s/especif. tècniques

Assaigs s/norma s/especificació

Marca AENOR "N"

Homologació

CCRR

Garantia conformitat a
Norma producte

Segell, marca conformitat

Addicional a etiqueta “CE”

Altres

DPC

del

DITE

Control producció fàbrica

Certificat “CE”

Declaració de conformitat

Cod.

Element

Garantia del fabricant

Fulls de subministra, etiquetat.

Documentació
marcatge CE

Pla

per
Vidre

Vidre aïllant.
Vidre
aïllant
antibala
o
antiexplosió
Productes de vidre
de silicat bàsic
alcalinoterri.

1531 PORTA

Vidre de seguretat
silicat sodocàlcic
temprat en calent.

Portes peatonals
exteriors
sense
caràcter
de
resistència al foc
i/o control de fuites
de fum.

Vidre laminat de
seguretat.
Vidre de seguretat
de silicat alcalitérric
endurit en calent..

1534 FERRAMENTA
TRACTAMENTS
154 SUPERFICIALS
DE PROTECCIÓ
1541 ANODITZAT

Documents per la recepció dels
PEiS:

obligatoris

voluntaris

1542 LACAT
Prescripcions sobre el control de recepció:

1543 GALVANITZAT
1544

PROTECCIÓ
LA FUSTA

DE

-

1551 PRE-MARC

(si s’estableixen)

Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB:

15P1 VIDRES
Vidre de
sodocàlcic.

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars:

silicat

Altres per verificar el compliment d’exigències

Centre per a gent gran al municipi de Vilobí d’Onyar

- Abans del subministrament del PEIS:

- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?

SI

NO

Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics.

- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?

SI

NO

- Durant els subministraments dels PEIS.:

- Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?

SI

NO

Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.
Persona responsable de l’autocontrol: Sr./a:

- Acabat el subministrament dels PEIS.:
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.
Activitats de l’empresa Constructora:
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments.
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra.

UNITAT D’OBRA ACABADA
Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de:

- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).

-

Unitat d’obra terminada

Persona física responsable per part de la Constructora:

-

Part de la unitat d’obra terminada

Sr./a.:

Pla:

Cod.

Verificacions
proves*

i/o

PA-1531

Cod.
PE-15Z1

PE-15Z1

Verificació de Paràmetres
Control
d’execució*

Criteris
de
formació de lots

dimensions dintre de toleràncies, control de
PREPARACIÓ DEL FORAT guerxeses, fixació, planor i desquadri de
precèrcols
FIXACIÓ DE LA FUSTERIA

PROCÉS
D’AÏLLAMENT
Dimensions de junta, segellat perimetral
TÉRMIC I ACÚSTIC

PE-15Z3

ACABAT

PE* Unitats d’inspecció per lot
Prescripcions sobre el control de l’execució:

Funcionament de les portes

PA* Verificacions i/o proves per lot
Prescripcions sobre el control de l’obra acabada:

- (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.):
- Cada planta

- Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.
- Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació.
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?

NO

- Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?

SI

NO

Persona responsable de l’autocontrol: Sr./a:

- Certificació de gestio de la qualitat de l’agent: Constructora.

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora

NO

SI

Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.):

- Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació.

SI

- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
- (si s’estableixen)

- Cada tipus de porta

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars

control de fixació del marc, Numero de
fixacions i disposició d’aquestes

PE-15Z2

DE

Control del 20% de les portes

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements constructius i de les
instalꞏlacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius

Pla:

Criteris de formació de lots

Prova de servei:
PROVES
FUNCIONAMENT

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA

Control

Comentaris:

Centre per a gent gran al municipi de Vilobí d’Onyar
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tèrmicament.
Vidre aïllant.

15 -

ELEMENTS PRACTICABLES
15P-

Vidre
aïllant
antibala
o
antiexplosió

VIDRES PLANS
VIDRES

15P1-

Productes de vidre
de silicat bàsic
alcalinoterri.

RECEPCIÓ DE PEiS
Objectiu: Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el compliment dels requisits
essencials i obligatoris:
Origen
i Autoritzacions
garantia
administratives

15P1 VIDRES

Vidre laminat de
seguretat.

Avaluacions d’idoneïtat tècnica

Distintius de qualitat voluntaris

Vidre de seguretat
de
silicat
alcalitérric endurit
en calent..
Fitxa característiques tècniques

Certif. d’origen s/especif. tècniques

Assaigs s/norma s/especificació

Marca AENOR "N"

Homologació

CCRR

Garantia conformitat a
Norma producte

Segell, marca conformitat

Addicional a etiqueta “CE”

Altres

DPC

del

DITE

Control producció fàbrica

Certificat “CE”

Declaració de conformitat

Cod.

Pla

Element

Garantia del fabricant

Fulls de subministra, etiquetat.

Documentació
marcatge CE

Conformitat amb requisits tècnics

Vidre de seguretat
silicat sodocàlcic
temprat en calent.

Documents per la recepció dels
PEiS:

obligatoris

voluntaris

Altres per verificar el compliment d’exigències

Prescripcions sobre el control de recepció:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars:
- (si s’estableixen)

Vidre de silicat
sodocàlcic.

Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB:

Vidre
l'edificació.
de capa.

Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics.

per
Vidre

- Abans del subministrament del PEIS:

- Durant els subministraments dels PEIS.:

Vidre borosilicatat.

Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

Vitroceràmiques.

- Acabat el subministrament dels PEIS.:

Vidre de silicat
sodocàlcic
termoendurit.

Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.

Vidre de silicat
sodocàlcic
de
seguretat temprat
tèrmicament.
Vidre de silicat
sodocàlcic endurit
químicament.
Vidre borosilicatat
de
seguretat
temprat

Activitats de l’empresa Constructora:
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments.
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra.
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).
Persona física responsable per part de la Constructora:
Sr./a.:

Centre per a gent gran al municipi de Vilobí d’Onyar

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA

PA-15P1

Organolèptic: Control visual
VIDRES

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements constructius i de les
instalꞏlacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius

Control
vidres

del

100%

dels - Cada planta

* Verificacions i/o proves per lot
Pla:

Cod.

Verificació de Paràmetres d’execució*

Criteris
formació
lots

Control
PE-15X1

PE-15X3

CONDICIONS
DE
SEGURETAT
RELATIVES A L’ACCESSIBILITAT
DELS VIDRES EXTERIORS PER
NETEJA

de
de

Verificació de compliment del CTE
- Cada tipus
DB-SU1
de disposició
Un per tipus de disposició d’envidrament
d’envidriament

Verificació de compliment del CTE
CONDICIONS
DE
SEGURETAT DB-SU2
- Totes les
RELATIVES A L’IMPACTE AMB Control del 100% de les superfícies àrees de risc
ELEMENTS FRAGILS
envidriades situades en àrees de risc d’impacte
d’impacte

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
- (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.):
- Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.
- Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació.
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?

PE* Unitats d’inspecció per lot

SI

NO

- Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?

SI

NO

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
- (si s’estableixen)
Comentaris:

Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.):
- Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.
- Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació.
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?

SI

NO

- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?

SI

NO

- Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?

SI

NO

Persona responsable de l’autocontrol: Sr./a:

UNITAT D’OBRA ACABADA
Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
-

Unitat d’obra terminada

-

Part de la unitat d’obra terminada
Pla:

Cod.

Verificacions i/o proves*

Control

Criteris de formació de lots

NO

- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?

Persona responsable de l’autocontrol: Sr./a:

Prescripcions sobre el control de l’execució:

SI

Centre per a gent gran al municipi de Vilobí d’Onyar
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s'expandeixen sobre les pintures,
materials termoplàstics, plàstics en
fred o qualsevol altre producte de
senyalització vial horitzontal, per donar
propietats
de
retroreflexió
i/o
antilliscament

ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ
164-

SENYALITZACIONS DE SEGURETAT
1641-

SENYALITZACIONS DE SEGURETAT D’ÚS

Equipaments de regulació del tràfic.
Dispositius lluminosos d'advertència
de perill i abalisament.

RECEPCIÓ DE PEiS

Equips de control de tràfic. Caps de
semàfor.

Objectiu: Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el compliment dels requisits
essencials i obligatoris:
16E4
Origen i
Autoritzacions
garanti
administratives
a

Conformitat amb requisits tècnics

ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ

16E1 PER VIES EVACUACIÓ
Senyalització de les vies d'evacuació
SENYALITZACIÓ DELS MITJANS
16E2 MANUALS
DE
PROTECCIÓ
CONTRA INCENDIS
Senyalització dels mitjans manuals de
protecció contra incendis
PER ZONES DE CIRCULACIÓ DE
16E3
VEHICLES
Captafaros retrorreflectants, de vidre o
plàstic, adherits o ancorats, per a
senyalització de zones de circulació de
vehicles.
Materials
de
senyalització
vial
horitzontal. Materials de postmesclat.
Microesferes de vidre, granulats
antilliscants i mescles d'ambdós, que

Avaluacions d’idoneïtat tècnica

Distintius de qualitat voluntaris

Fitxa característiques tècniques

Certif. d’origen s/especif. tècniques

Documents per la recepció dels
PEiS:
Assaigs s/norma s/especificació

Marca AENOR "N"

Homologació

CCRR

Garantia
conformitat
a
Norma producte

Segell, marca conformitat

DPC
Addicional a etiqueta “CE”

Altres

DITE

Control producció fàbrica

Certificat “CE”

Declaració de conformitat

Garantia del fabricant

Pla

Cod.
16E

Fulls de subministra, etiquetat.

Documentació
del marcatge CE

Element

SENYALITZACIÓ
FOTOLUMINISCENT

obligatoris

voluntaris

Altres per verificar el compliment d’exigències

Prescripcions sobre el control de recepció:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars:
- (si s’estableixen)
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB:
- Abans del subministrament del PEIS:
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics.
- Durant els subministraments dels PEIS.:
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.
- Acabat el subministrament dels PEIS.:
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.
Activitats de l’empresa Constructora:
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments.
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra.
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).
Persona física responsable per part de la Constructora:
Sr./a.:

Centre per a gent gran al municipi de Vilobí d’Onyar

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA

(si s’estableixen)

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements constructius i de les
instalꞏlacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius

Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.):
- Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.
- Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació.

Pla:

Cod.

Verificació
d’execució*

de

Paràmetres
Control

PE-16E1 SENYALS DE VIES D’EVACUACIÓ
PE-16E2 SENYALS
EQUIPS

Criteri
formació
lots

DE

MATERIALS

PE-

de
de

Verificació de l'ajust de les senyals
I documentades amb les colꞏlocades.
Tota
Control de la colꞏlocació de les senyals;
l’edificació
situació i visibilitat; dimensions de les
senyals.

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?
SI

NO

- Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?

SI

NO

Persona responsable de l’autocontrol: Sr./a:

Prescripcions sobre el control de l’execució:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
Comentaris:

(si s’estableixen)

Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.):
- Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.
- Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació.
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?

SI

NO

- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?

SI

NO

- Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?

SI

NO

Persona responsable de l’autocontrol: Sr./a:

UNITAT D’OBRA ACABADA
Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
-

Unitat d’obra terminada

-

Part de la unitat d’obra terminada
Pla:

Cod.

Verificacions i/o proves*

PA-1641

SENYALITZACIONS
SEGURETAT

* Verificacions i/o proves per lot

Control
DE Organolèptic:
Inspecció final

Criteri de formació de lots
- Tota l’edificació

NO

- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?

* Unitats d’inspecció per lot

-

SI

Centre per a gent gran al municipi de Vilobí d’Onyar
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INSTALꞏLACIÓ DE SANEJAMENT
XARXA D’EVACUACIÓ D’AIGÜES RESIDUALS I PLUVIALS
XARXA D’EVACUACIÓ D’AIGÜES RESIDUALS I PLUVIALS

RECEPCIÓ DE PEiS

Tubs de Formigó, canalitzacions a
baixa pressió

Objectiu: Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el compliment dels requisits
essencials i obligatoris:
Conformitat amb requisits tècnics

Tubs accessoris i peces especials de
foneria dúctil i les seves unions, per a

Tubs i accessoris
d'acer inoxidable
soldats
longitudinalment

Avaluacions d’idoneïtat tècnica

Distintius de qualitat voluntaris

Fitxa característiques tècniques

Certif. d’origen s/especif. tècniques

Assaigs s/norma s/especificació

Marca AENOR "N"

Homologació

Garantia conformitat
a Norma producte

CCRR

DPC

del

Segell, marca conformitat

Cod.
Tubs i accessoris
d'acer galvanitzat
en calent soldats
longitudinalment
amb
maniguet
acoblable per a
canalització
d'aigües residuals

Conformitat amb requisits tècnics

Altres

Element

Altres per verificar el compliment d’exigències

Addicional a etiqueta “CE”

Avaluacions d’idoneïtat tècnica

Distintius de qualitat voluntaris

Fitxa característiques tècniques

Certif. d’origen s/especif. tècniques

Assaigs s/norma s/especificació

Marca AENOR "N"

Homologació

CCRR

Segell, marca conformitat

DPC
Addicional a etiqueta “CE”

Altres

DITE

Control producció fàbrica

Certificat “CE”

Documentació
marcatge CE

Canonades de gres per sanejament,
accessoris i juntes, per evacuació
d’algues
residuals,
pluvials
i
superficials, que funcionen per
gravetat o sota lleugera pressió.

Tubs ABS (material plàstic acronitrilbutadiè-estirè), per a evacuació
d'aigües residuals en l'interior de
l'estructura dels edificis a baixa i alta
temperatura.

voluntaris

Origen i Autoritzacions
garantia administratives

COLꞏLECTORS

Sistemes de canalització de polietilè
soterrats i aeris per a conducció
d'aigua, sanejament a pressió i
sanejament per buit, a pressió màxima
de 25 bar i Tª d'operació 20ºC i fins
40ºC en operacions que operen a
temperatura constant.

obligatoris

DITE

I

Documents per la recepció dels
PEiS:

Control producció fàbrica

BAIXANTS
SUSPESOS

Garantia
conformitat
a
Norma producte

Pla

1713

Declaració de conformitat

Fulls de subministra, etiquetat.

Cod.

Pla

Element

Garantia del fabricant

Documentació
del marcatge CE

Tubs de PVC-U

Certificat “CE”

Origen i
Autoritzacions
garanti
administratives
a

Tubs de Polipropilè, canalitzacions a
baixa pressió

Declaració de conformitat

1711

Tubs amb capes interiors i exteriors
llises de PVC-U unides per una capa
espumada de PVC-U o per nervis de
PVC-U compacte

Garantia del fabricant

171-

Fulls de subministra, etiquetat.

17 -

colꞏlectors i escomeses de sanejament
a l'exterior dels edificis. Soterrades o
aèries, amb o sense pressió i en
sistemes separatius o unitaris.

Centre per a gent gran al municipi de Vilobí d’Onyar

amb
maniguet
acoblable per a
canalització
d'aigües residuals
Tubs i accessoris
de foneria, unions i
peces
especials
per
a
xarxes
d'evacuació
d'aigües
en
edificis.
Tubs i accessoris
de PRFV (plàstic
termostable
reforçat amb fibra
de vidre) basat en
resines
de
polièster insaturat
(UP),
per
a
canalitzacions
d'aigua
de
superfície
o
sanejament
soterrades,
exteriors
als
edificis
per
aplicacions sense
pressió.
Tubs i accessoris
de PRFV (plàstic
termostable
reforçat amb fibra
de vidre) basat en
resines
de
polièster insaturat
(UP),
per
a
canalitzacions
soterrades per a
evacuació
i
sanejament.
Tubs i accessoris
de PRFV (plàstic
termostable
reforçat amb fibra
de vidre) basat en
resines
de
polièster insaturat
(UP),
per
a
canalitzacions
soterrades
per
aplicacions amb o
sense pressió.
Tubs i accessoris

de
PVC-C
(policlorur de vinil
clorat)
per
a
evacuació
d'aigües residuals
a l'interior dels
edificis.
Tubs i accessoris
de
PVC-U
(policlorur de vinil
no plastificat) amb
tubs
de
paret
estructurada per a
evacuació
d'aigües residuals.
Tubs i accessoris
de
PVC-U
(policlorur de vinil
no plastificat) per a
sanejament
soterrat o aeri amb
pressió.
Tubs
i
peces
complementàries
prefabricades de
formigó amb fibra
d'acer i formigó
armat amb unions
flexibles per a
aigües
negres,
pluvials i superfície
per gravetat
Tubs SAN+PVC
(mescles
de
copolímers
d'estirè) per a
evacuació
d'aigües residuals
a l'interior dels
edificis.
Tubs, juntes i
accessoris
de
fibrociment
amb
(AT) o sense (NT)
amiant destinades
a
clavegueram,
sanejament
i
drenatge.

Documents per la recepció dels
PEiS:

obligatoris

voluntaris

Altres per verificar el compliment d’exigències

Centre per a gent gran al municipi de Vilobí d’Onyar

consum humà.

Origen i
Autoritzacions
garanti
administratives
a

Conformitat amb requisits tècnics

Avaluacions d’idoneïtat tècnica

Distintius de qualitat voluntaris

Fitxa característiques tècniques

Certif. d’origen s/especif. tècniques

Assaigs s/norma s/especificació

Marca AENOR "N"

Homologació

CCRR

Garantia
conformitat
a
Norma producte

Segell, marca conformitat

DPC
Addicional a etiqueta “CE”

Altres

DITE

Control producció fàbrica

Certificat “CE”

Juntes elastomèriques de poliuretà
emmotllat com estanquitat en unions
de canonades per a transport i
drenatge d'aigua no destinada al
consum humà.
Adhesius per a sistemes de
canalització en materials termoplàstics
sense pressió

voluntaris

Altres per verificar el compliment d’exigències

RECOLLIDA

Juntes
elastomèriques
termoplàstiques amb estanquitat en
unions de canonades per a transport i
drenatge d'aigua no destinada al

PLANTES
ELEVADORES
1716
DE MATERIALS
RESIDUALS
Plantes
elevadores
de
matèries fecals
Plantes
elevadores

Avaluacions d’idoneïtat tècnica

Distintius de qualitat voluntaris

Fitxa característiques tècniques

Certif. d’origen s/especif. tècniques

Assaigs s/norma s/especificació

Marca AENOR "N"

Homologació

CCRR

Garantia conformitat a
Norma producte

Segell, marca conformitat

DPC

del

Altres

Cod.

Juntes elastomèriques de cautxú
vulcanitzat (amb o sense copolímer de
isoprè-isobutilè) per a canalitzacions
d'aigua
i
drenatge,
per
a
subministrament
d'aigua
potable
calenta (WA, WB i WE).

Pla

Juntes elastomèriques de cautxú
vulcanitzat per a estanquitat en unions
de canonades d'aigua no potable,
calent (WF i WD), freda (WC) o freda
resistent a olis (WG)

Conformitat amb requisits tècnics

DITE

1715 JUNTES I UNIONS

Control producció fàbrica

Element

Certificat “CE”

seus

Declaració de conformitat

els

Documentació
marcatge CE

Garantia del fabricant

i

Origen i Autoritzacions
garantia administratives

Addicional a etiqueta “CE”

Canalons amb ràfec i baixants externs
d'aigües pluvials de xapa de zinc, acer
inoxidable,
xapa
d'acer
amb
recobriment metàlꞏlic per immersió en
calent, xapa d'acer recobert de metall
o recobriment orgànic, xapa d'alumini
o de xapa de coure.
Canalons suspesos
accessoris de PVC-U

obligatoris

Documents per la recepció dels
PEiS:

Fulls de subministra, etiquetat.

CANALONS
PER
D'AIGÜES PLUVIALS

Declaració de conformitat

Fulls de subministra, etiquetat.

Pla

Cod.
1714

Garantia del fabricant

Documentació
del marcatge CE

Element

Juntes
elastomèriques
termoplàstiques de material celꞏlular
de cautxú vulcanitzat com estanquitat
en unions de canonades per a
transport i drenatge d'aigua no
destinada al consum humà.

Centre per a gent gran al municipi de Vilobí d’Onyar

d'aigües residuals
no fecals

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars:
- (si s’estableixen)

Plantes
elevadores
de
matèries fecals,
amb aplicacions
limitades, petits
usuaris

Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB:
- Abans del subministrament del PEIS:
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics.
- Durant els subministraments dels PEIS.:
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

1717 VÀLVULES

- Acabat el subministrament dels PEIS.:

Vàlvules
de
retenció per a
plantes
elevadores
d'aigües
residuals, fecals i
no fecals.

Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.
Activitats de l’empresa Constructora:
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments.
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra.
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).

Vàlvules
equilibradors de
pressió per a
sistemes
de
desguàs
a
l'interior d'edificis

Persona física responsable per part de la Constructora:
Sr./a.:

1718 CASSOLETES
Cassoleta per a la
recollida d'aigües
pluvials de xapa
de zinc, acer
inoxidable, xapa
d'acer
amb
recobriment
metàlꞏlic
per
immersió
en
calent,
xapa
d'acer recobert de
metall o recobert
orgànic,
xapa
d'alumini o de
xapa de coure.

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA
Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements constructius i de les
instalꞏlacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius

Pla:

Cassoleta
de
PVC-U per a
aigües pluvials
171B BONONERES
Bononera sifònica
de foneria

Documents per la recepció dels
PEiS:

obligatoris

Prescripcions sobre el control de recepció:

voluntaris

Altres per verificar el compliment d’exigències

Cod.

Verificació de Paràmetres d’execució*

PE-1731

XARXA SOTERRADA

PE-1732

COLꞏLECTOR SUSPÈS

PE-1733

COLUMNA DE VENTILACIÓ

PE-1734

BAIXANTS

PE-1735

SIFONS

PE-1736

DERIVACIONS

PE-1737

CALDERETES O CASSOLETES I BUNERES

PE-1738

DESGUÀS DELS ELEMENTS SANITARIS

PE* Unitats d’inspecció per lot

Control

Replanteig,
diàmetres
de
colꞏlectors,
dimensions,
disposició, fixació.
Solucions
d’aïllament acústic
Control del 50% de
la instalꞏlació

Criteris
de
formació de lots

Un
lot
corresponent a les
xarxes privades
Un
lot
corresponent a les
zones comuns

Centre per a gent gran al municipi de Vilobí d’Onyar

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
- (si s’estableixen)
Prescripcions sobre el control de l’execució:

Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.):

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars

- Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.

- (si s’estableixen)

- Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació.

Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.):

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora

- Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.

- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?

- Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació.

- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?

SI

NO

- Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?

SI

NO

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?

SI

NO

- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?

SI

NO

- Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?

SI

NO

Persona responsable de l’autocontrol: Sr./a:

Persona responsable de l’autocontrol: Sr./a:
Comentaris:

UNITAT D’OBRA ACABADA
Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
-

Unitat d’obra terminada

-

Part de la unitat d’obra terminada
Pla:

Cod.

Verificacions i/o proves*

PA-1711

Proves d’estanquitat parcial
XARXA D’EVACUACIÓ
Proves de buidat
D’AIGÜES RESIDUALS I
Control del
100%
de
les
PLUVIALS
entroncaments i/o derivacions

Criteris de formació de
lots

Control

unions,

PA-1711

Proves d’estanquitat total
XARXA D’EVACUACIÓ
(amb aigua, aire o fum)
D’AIGÜES RESIDUALS I
PLUVIALS, i LA SEVA Control del 100% de les xarxes d’aigües
residuals i pluvials, amb les seves
VENTILACIÓ
corresponents xarxes de ventilació

PA-1711

Proves d’estanquitat parcial
ARQUETES I POUS DE
Control del 100% de les arquetes i pous de
REGISTRE
registre

* Verificacions i/o proves per lot

- Un lot corresponent a
les xarxes privades
- Un lot corresponent a
les zones comuns

SI

NO

Centre per a gent gran al municipi de Vilobí d’Onyar
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baixa pressió

INSTALꞏLACIÓ DE SANEJAMENT
177-

CLAVEGUERAM (URBANITZACIÓ)
1771

XARXA DE CLAVEGUERAM

RECEPCIÓ DE PEiS
Objectiu: Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el compliment dels requisits
essencials i obligatoris:
Origen i Autoritzacions
garantia administratives

177

CLAVEGUERAM
(URBANITZACIÓ)

Tubs de foneria
sanejament
Tubs de foneria per
a
canalitzacions
d'aigua
Tubs de PVC-U,
canalitzacions
a
baixa pressió
Tubs de PVC-U,
canalitzacions
a
alta pressió
de
a

Tubs de Formigó,
canalitzacions
a

Avaluacions d’idoneïtat tècnica

Distintius de qualitat voluntaris

Fitxa característiques tècniques

Certif. d’origen s/especif. tècniques

Assaigs s/norma s/especificació

Marca AENOR "N"

Homologació

CCRR

Garantia conformitat
a Norma producte

Segell, marca conformitat

DPC
Addicional a etiqueta “CE”

Altres

DITE

Control producció fàbrica

Certificat “CE”

del

**

177 CANONADES
2

Tubs
Polipropilè,
canalitzacions
baixa pressió

Declaració de conformitat

Cod.

Pla

Element

Garantia del fabricant

Fulls de subministra, etiquetat.

Documentació
marcatge CE

Conformitat amb requisits tècnics

Marcs prefabricats
de
formigó,
estructurals o no,
de
secció
transversal
rectangular,
monolítics
i
projectats
com
elements continus,
utilitzats
per
creació de forats
per sota del nivell
del sòl amb la
finalitat de transport
o
emmagatzemamen
t d'aigües residuals,
galeries de cables,
passatges
soterranis, etc.
177 CAMBRES
3
D'INSPECCIÓ
Passos d'home i
cambres
d'inspecció
de
fibrociment sense
amiant,
amb
drenatges soterrats
i embornals
Pous de registre i
cambres
d'inspecció
prefabricats
de
formigó en massa,
amb fibra d'acer o
formigó armat, per
a accés, aireig i
ventilació de xarxa
de sanejament
Pates per a pous de
registre enterrats i
altres
cambres visitables
enterrades
Escales fixes per a
pous de registre,
per
a
xarxes
d'aigües residuals,
pluvials
i
superficials.
-(**) Prova d’estanquitat de dos tubs units amb un junt, abans de l’acceptació per part de la DF del tipus de junta proposat (Plec de

Centre per a gent gran al municipi de Vilobí d’Onyar

sanejament 1986. Art. 4.4.)

Comprovació de l’estanquitat segons
plec de sanejament 1986

Documents per la recepció dels
PEiS:

obligatoris

voluntaris

Altres per verificar el compliment d’exigències

Prescripcions sobre el control de recepció:

PE-1775

PE-1775

ESTANQUITAT

REBLERT DE RASES

Una prova d’estanquitat cada 10%
de la xarxa. Es farà abans del reblert.
(30minuts)
Característiques del materials de
reblert
Verificació de la compactació

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars:

Desnivells: 100%

- (si s’estableixen)

PE-1775

Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB:

SOBREIXIDORS

Dimensions: 50%
Anivellament: 100%

- Abans del subministrament del PEIS:

Solera: 100%

Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics.

Dimensions: 1 control cada 5 pous

- Durant els subministraments dels PEIS.:

PE-1775

Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

POUS

Anivellament: 1 control cada 10 pous
Solera: 1 control cada 5 pous
Desnivells: 1 control cada 5 pous

- Acabat el subministrament dels PEIS.:
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.

BUNERES

PE-1775

CAMBRA DE DESCÀRREGA Dimensions: Control del 50%

Activitats de l’empresa Constructora:
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments.

Anivellament amb reixes: 1 control
cada 10 buneres

PE-1775

PE-

- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra.
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).

* Unitats d’inspecció per lot

Persona física responsable per part de la Constructora:
Sr./a.:
Prescripcions sobre el control de l’execució:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
- (si s’estableixen)
L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA

Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.):

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements constructius i de les
instalꞏlacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius

- Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.
- Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació.

Pla:

Cod.

PE-1775

PE-1775

Verificació de
d’execució*

Paràmetres

DISPOSICIÓ
CANONADES

RASANT, COTES

Control

Criteri de formació
de lots

DE Realçat de la canalització de formigó
Inspecció cada 15 m
Comprovacions de la rasant dels - Un lot cada 500 m
conductes entre pous
Inspecció cada tres trams

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?

SI

NO

- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?

SI

NO

- Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?

SI

NO

2

Persona responsable de l’autocontrol: Sr./a:

Centre per a gent gran al municipi de Vilobí d’Onyar

UNITAT D’OBRA ACABADA
Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
-

Unitat d’obra terminada

-

Part de la unitat d’obra terminada
Pla:

Cod.

Verificacions i/o proves*

Control

XARXA DE CLAVEGUERAM

Inspecció visual de
funcionament
del Tota la xarxa
100% de la xarxa

PA-1771

Criteri de formació de lots

* Verificacions i/o proves per lot
Prescripcions sobre el control de l’obra acabada:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
- (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.):
- Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.
- Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació.
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?

SI

NO

- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?

SI

NO

- Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?

SI

NO

Persona responsable de l’autocontrol: Sr./a:

Comentaris:

Centre per a gent gran al municipi de Vilobí d’Onyar
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d'aigua
soterrades
aèries, amb
sense pressió

INSTALꞏLACIÓ DE CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ
181-

INSTALꞏLACIÓ DE CALEFACCIÓ
1811

Tubs de polietilè
(PE)
per
al
subministrament
d'aigua

INSTALꞏLACIÓ DE CALEFACCIÓ

RECEPCIÓ DE PEiS
Objectiu: Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el compliment dels requisits
essencials i obligatoris:

Origen i Autoritzacions
garantia
administratives

181

INSTALꞏLACIÓ
DE
CALEFACCIÓ

CANONADES,
1812 VÀLVULES
ACCESORIS

I

Coure i aleacions
de coure. Tubs
rodons de coure,
sense soldadura,
per aigua i gas en
aplicacions
sanitàries i de
calefacció.
Coure i aleacions
de
coure.
Accessoris.
Tubs, ràcords i
accessoris
de
foneria dúctil i les
seves unions per
a canalitzacions

Conformitat amb requisits tècnics

Avaluacions d’idoneïtat tècnica

Distintius de qualitat voluntaris

Fitxa característiques tècniques

Certif. d’origen s/especif. tècniques

Assaigs s/norma s/especificació

Marca AENOR "N"

Homologació

CCRR

Garantia conformitat a
Norma producte

Segell, marca conformitat

Addicional a etiqueta “CE”

Altres

DPC

del

DITE

Control producció fàbrica

Certificat “CE”

Declaració de conformitat

Cod.

Pla

Element

Garantia del fabricant

Fulls de subministra, etiquetat.

Documentació
marcatge CE

o
o

Sistemes
de
canalitzacions en
materials plàstics
per
a
instalꞏlacions
d'aigua calenta i
freda.
Polietilè
reticulat (PE-X).
Sistemes
de
canalització
en
materials plàstics
per
a
instalꞏlacions
d'aigua calenta i
freda. Polibutilè
(PB)
Sistemes
de
canalitzacions en
materials plàstics
per
a
instalꞏlacions
d'aigua calenta i
freda. Polipropilè
(PP)
Tubs, ràcords i
accessoris d'acer
per al transport de
líquids aquosos,
inclòs
l'aigua
destinada per al
consum
humà.
Condicions
tècniques
de
subministrament.

Documents per la recepció dels
PEiS:

obligatoris

voluntaris

Altres per verificar el compliment d’exigències

Centre per a gent gran al municipi de Vilobí d’Onyar

Adhesius
per
a
sistemes
de
canalitzacions
en
materials
termoplàstics per a
fluids líquids a pressió
Origen i Autoritzacions
garantia administratives

Tubs d'acer no aliat
aptes per a soldar i
roscar.
Condicions
tècniques
de
subministrament.
Tubs d'acer soldat,
amb
diàmetres
nominals compresos
entre 8 i 220 mm i els
seus perfils derivats
corresponents,
destinats a conducció
de fluids, aplicacions
mecàniques,
estructurals i altres
usos, tant en negre
com galvanitzat.
Sistemes
de
canalitzacions
en
materials
plàstics
termostables
reforçats amb fibra de
vidre (PRFV) basats
en
resines
de
polièster
insaturat
(UP), amb unions
rígides o flexibles,
destinades
a
la
utilització
en
instalꞏlacions
soterrades.

CONDUCTES
181
D'AIRE
3
ACCESORIS

I

Avaluacions d’idoneïtat tècnica

Distintius de qualitat voluntaris

Fitxa característiques tècniques

Certif. d’origen s/especif. tècniques

Conductes de xapa
metàlꞏlica
Assaigs s/norma s/especificació

Marca AENOR "N"

Homologació

CCRR

Garantia conformitat
a Norma producte

Segell, marca conformitat

Addicional a etiqueta “CE”

Altres

DPC

del

DITE

Control producció fàbrica

Certificat “CE”

Declaració de conformitat

Garantia del fabricant

Cod.

Pla

Element

Fulls de subministra, etiquetat.

Documentació
marcatge CE

Conformitat amb requisits tècnics

Conductes metàlꞏlics
Revestiment interior
XEMENEIES
CONDUCTES
FUMS

I
DE

Xemeneies.
Terminals
dels
conductes de fums
argilencs/ceràmics
Xemeneies.
Conductes de fums
d'argila o ceràmics
Xemeneies.
Elements de paret
exterior de formigó
Xemeneies. Parets
interiors de formigó
Xemeneies.Conducte
s de fum de blocs de
formigó
Xemeneies modulars
amb conductes de
fum
d'argila
o
ceràmics.
En
condicions humides.
Xemeneies. Parets
exteriors d'argila o
ceràmiques per a
xemeneies modulars
Xemeneies
amb
conductes de fum de
material plàstic.

Documents per la recepció dels
PEiS:

obligatoris

voluntaris

Altres
per
d’exigències

verificar

el

compliment

Centre per a gent gran al municipi de Vilobí d’Onyar

modulars
amb
conductes de fum
d'argila
o
ceràmics.
Amb
resistència
al
sutge.

Origen i Autoritzacions
garantia
administratives

Conformitat amb requisits tècnics

Xemeneies.
metàlꞏliques
i
conductes
de
subministrament
d'aire
independent del
material.
Terminals
verticals per a
calderes
estanques tipus
C6.

Xemeneies
industrials
autoportants.
Materials per a
conductes
de
maó.
Xemeneies
autoportants per
a construccions
cilíndriques
d'acer d'ús en
xemeneies
de
paret
simple
d'acer
i
revestiments
d'acer.
Xemeneies
metàlꞏliques.
Conductes
interiors
metàlꞏlics
conductes
d'acoblament.
Xemeneies
metàlꞏliques
modulars.
Xemeneies

i

a
de
o
a
de

Xemeneies
modulars
amb
conductes de fum
d'argila
o
ceràmics
amb
sistema de tir
d'aire.

Avaluacions d’idoneïtat tècnica

Distintius de qualitat voluntaris

Fitxa característiques tècniques

Certif. d’origen s/especif. tècniques

Assaigs s/norma s/especificació

Marca AENOR "N"

Homologació

CCRR

Garantia conformitat a
Norma producte

Segell, marca conformitat

Addicional a etiqueta “CE”

Altres

DPC

del

DITE

Control producció fàbrica

Certificat “CE”

Declaració de conformitat

Cod.

Pla

Element

Garantia del fabricant

Fulls de subministra, etiquetat.

Documentació
marcatge CE

Xemeneies.
Blocs
per
conductes
fums d'argila
ceràmics per
xemeneies
paret simple.

Ximeneies
i
conductes
de
subministrament
d'aire
per
calderes
estanques
individuals
1815

RADIADORS
I
CONVECTORS
Plafons radiants
montats en el
sostre alimentats
amb aigua a una
temperatura
inferior a 120ºC.
Radiadors
convectors.

i

EQUIPS
DE
1816 PRODUCCIÓ DE
CALOR:

Centre per a gent gran al municipi de Vilobí d’Onyar

I

Origen
i Autoritzacions
garantia
administratives

ELEMENTS DE
1817 REGULACIÓ
I
CONTROL
Vàlvules
termostàtiques
Equips
de
regulació:
Termostat
ambient Tot-res

Estufes
que
utilitzen
combustibles
sòlids

Equips
de
regulació:
Vàlvules
motoritzades

Aparells
amb
alliberament lent
de
calor
alimentats amb
combustibles
sòlids.

Equips
de
regulació
amb
compensació de
temperatura
exterior: Sondes
exteriors
de
temperatura

Aparells
de
calefacció
domèstica
alimentats amb
pellets de fusta

Documents per la recepció dels
PEiS:

obligatoris

voluntaris

Altres
per
d’exigències

verificar

el

compliment

Equips
de
regulació
amb
compensació de
temperatura
exterior: Sondes
interiors
de
temperatura
Equips
regulació

de
amb

Avaluacions d’idoneïtat tècnica

Distintius de qualitat voluntaris

Fitxa característiques tècniques

Certif. d’origen s/especif. tècniques

Assaigs s/norma s/especificació

Marca AENOR "N"

Homologació

CCRR

Garantia conformitat a
Norma producte

Segell, marca conformitat

Altres

DPC

del

DITE

Control producció fàbrica

Certificat “CE”

Aparells
inseribles,
inclosos en les
llars
de
foc
obertes,
que
utilitzen
combustibles
sòlids. Requisits i
mètodes
d'assaig.

Cod.

Pla

Element

Declaració de conformitat

Calderes
domèstiques
independents
que
utilitzen
combustibles
sòlids. Potència
tèrmica nominal
inferior o igual a
50 kW. Requisits i
mètodes
d'assaig.

Fulls de subministra, etiquetat.

Documentació
marcatge CE

Conformitat amb requisits tècnics

Addicional a etiqueta “CE”

Estufes
per
combustibles
líquids,
amb
cremadors
de
vaporització
i
conductes
d’evacuació de
fums

Garantia del fabricant

CALDERES
CREMADORS

Centre per a gent gran al municipi de Vilobí d’Onyar

compensació de
temperatura
exterior: Sondes
d'immersió

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars:
- (si s’estableixen)

Equips
de
regulació
amb
compensació de
temperatura
exterior: Central
de regulació
1818

Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB:
- Abans del subministrament del PEIS:
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics.
- Durant els subministraments dels PEIS.:
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

ALTRES
EQUIPS

- Acabat el subministrament dels PEIS.:
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.

Dipòsits
de
polietilè
emmotllats per
bufat
i
per
moldeig
rotacional i de
poliamida
6
fabricats
per
polimeració
aniònica.
Requisits
i
assaigs.

Activitats de l’empresa Constructora:
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments.
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra.
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).
Persona física responsable per part de la Constructora:
Sr./a.:

Dipòsit
d'expansió
181c

SUBSISTEMA
SOLAR
Captadors solars
d'escalfament
líquid.

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA

Sistemes solars
tèrmics

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements constructius i de les
instalꞏlacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius

Acumuladors per
a sistemes solars
de calefacció

Pla:

Captadors solars
d'escalfament
líquid.

Verificació
d’execució*

de

Paràmetres

Criteris
de
formació de lots

Control
Tipus de tubs, diàmetres, fixació,
disposició, aïllament.

Captadors solars
prefabricats.

Documents per la recepció dels
PEiS:

Cod.

PE-18
obligatoris

voluntaris

Altres
per
d’exigències

verificar

el

DE

compliment

Colꞏlocació
passamurs

de

- Un lot per
zones comuns

maneguets - Un lot
habitatge

per

Un per planta
PE-18

Prescripcions sobre el control de recepció:

XARXA
D’AIGUA

TUBERIES Un cada 30m

GOT D’EXPANSIÓ

Capacitat, situació, fixació
Un per instalꞏlació

- Un lot
habitatge

per

Centre per a gent gran al municipi de Vilobí d’Onyar

PE-18

PE-18

PE-18

PE-18

VÀLVULES I AIXETES

EQUIPS DE REGULACIÓ

- Un lot per
zones comuns

Instalꞏlació, tipus, fixació
Un per instalꞏlació

- Un lot
habitatge

per

Colꞏlocació

- Un lot
habitatge

per

Un per instalꞏlació

RADIADORS

Tipus, capacitat, situació, fixació,
- Un lot
presència de purgador
habitatge
Un cada 10 radiadors

CALDERA I CREMADOR

Tipus, instalꞏlació i disposició de la
- Un lot
caldera i cremador
habitatge
Un per cada equip

UNITAT D’OBRA ACABADA
Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
-

Unitat d’obra terminada

-

Part de la unitat d’obra terminada
Pla:

Cod.

Verificacions
proves*

PA-1811

EQUIPS:
CALDERES

per

i/o

Control

Criteris de formació
de lots

Estanquitat de l’equip de caldera de potència
calorífica > 30.000 kcal/h (DB HE-2)
100% de les calderes

per

Verificació i anàlisis dels fums produïts per
l’equip de caldera de potència calorífica >
30.000 kcal/h (DB HE-2)

PE-18

100% de les calderes

*Unitats d’inspecció per lot

Calderes
l’instalꞏlació

de

Verificació de seguretat de la flama (DB HE-2)
100% de les calderes
Verificació de l’ajust del cremador (DB HE-2)
100% dels cremadors que no tinguin marcatge
CE
EQUIPS
APARELLS

RADIADORS

I Verificació de les dades de funcionament (DB
- Equips i aparells de
HE-2)
l’instalꞏlació
100% dels equips i aparells
Proves d’estanquitat
Un per instalꞏlació

PA-1812

XARXES
DE Proves d’estanquitat (DB HE-2)
TUBERIES D’AIGUA
100% de les xarxes

Prescripcions sobre el control de l’execució:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
-

(si s’estableixen)

PA-1815

Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.):

SUBSISTEMA
SOLAR

100% de les xarxes

- Cada habitatge

Proves de lliure dilatació (DB HE-2)
100% del subsistema

- Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació.

100% del subsistema
* Verificacions i/o proves per lot
SI

NO

- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?

SI

NO

- Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?

SI

NO

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
Persona responsable de l’autocontrol: Sr./a:

-

- Cada habitatge
- Zones comuns

Prova de seguretat (DB HE-2)

- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?

- Zones comuns

Prova de lliure dilatació (DB HE-2)

- Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora

- Cada habitatge

(si s’estableixen)

Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.):

- Cada subsistema

- Cada subsistema

Centre per a gent gran al municipi de Vilobí d’Onyar

- Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.
- Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació.
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?

SI

NO

- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?

SI

NO

- Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?

SI

NO

L’empresa instalꞏladora haurà de presentar un informe final de les proves efectuades que contingui les
condicions de funcionament, ajust i equilibrat, dels equips i aparells
Persona responsable de l’autocontrol: Sr./a:

Comentaris:

Centre per a gent gran al municipi de Vilobí d’Onyar

PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA

condicions humides.

18 -

Xemeneies.
Parets
exteriors d'argila o
ceràmiques per a
xemeneies modulars

INSTALꞏLACIÓ DE CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ
182-

INSTALꞏLACIÓ DE VENTILACIÓ
1821

INSTALꞏLACIÓ DE VENTILACIÓ

Xemeneies
amb
conductes de fum de
material plàstic.

RECEPCIÓ DE PEiS
Objectiu: Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el compliment dels requisits
essencials i obligatoris:
Origen i Autoritzacions
garantia administratives

XEMENEIES
182
CONDUCTES
4
FUMS

I
DE

Xemeneies.
Terminals
dels
conductes de fums
argilencs/ceràmics
Xemeneies.
Conductes de fums
d'argila o ceràmics
Xemeneies. Elements
de paret exterior de
formigó
Xemeneies.
Parets
interiors de formigó
Xemeneies.Conducte
s de fum de blocs de
formigó
Xemeneies modulars
amb conductes de
fum
d'argila
o
ceràmics.
En

Avaluacions d’idoneïtat tècnica

Distintius de qualitat voluntaris

Fitxa característiques tècniques

Certif. d’origen s/especif. tècniques

Assaigs s/norma s/especificació

Marca AENOR "N"

Homologació

CCRR

Garantia conformitat
a Norma producte

Segell, marca conformitat

Addicional a etiqueta “CE”

Altres

DPC

del

DITE

Control producció fàbrica

Certificat “CE”

Declaració de conformitat

Cod.

Pla

Element

Garantia del fabricant

Fulls de subministra, etiquetat.

Documentació
marcatge CE

Conformitat amb requisits tècnics

Xemeneies
industrials
autoportants.
Materials
per
a
conductes de maó.
Xemeneies
autoportants per a
construccions
cilíndriques
d'acer
d'ús en xemeneies de
paret simple d'acer i
revestiments d'acer.
Xemeneies
metàlꞏliques.
Conductes interiors
metàlꞏlics i conductes
d'acoblament.
Xemeneies
metàlꞏliques
modulars.
Xemeneies modulars
amb conductes de
fum
d'argila
o
ceràmics.
Amb
resistència al sutge.
Xemeneies. Blocs per
a conductes de fums
d'argila o ceràmics
per a xemeneies de
paret simple.
Xemeneies modulars
amb conductes de
fum
d'argila
o
ceràmics
amb
sistema de tir d'aire.
Xemeneies.
metàlꞏliques
i
conductes
de
subministrament
d'aire independent del
material. Terminals
verticals
per
a
calderes estanques

Centre per a gent gran al municipi de Vilobí d’Onyar

tipus C6.

PE-18Z

SISTEMES D’ACCIONAMENT

dels equips

Xemeneies
i
conductes
de
subministrament
d'aire per calderes
estanques individuals

PE-

AIREJADORS

Control del 50% de la
instalꞏlació

PE* Unitats d’inspecció per lot

182 AIREJADORS
5

Prescripcions sobre el control de l’execució:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars

Documents per la recepció dels
PEiS:

obligatoris

voluntaris

Altres per verificar el compliment d’exigències

- (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.):
- Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.
- Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació.
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora

Prescripcions sobre el control de recepció:

- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars:
- (si s’estableixen)

SI

NO

- Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?

SI

NO

Persona responsable de l’autocontrol: Sr./a:

Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics.
- Durant els subministraments dels PEIS.:
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.
- Acabat el subministrament dels PEIS.:
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.
Activitats de l’empresa Constructora:
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments.
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra.
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).
Persona física responsable per part de la Constructora:
Sr./a.:

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA
Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements constructius i de les
instalꞏlacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius
Pla:

Cod.

Verificació de Paràmetres d’execució*

PE-18Z

CONDUCTES / XIMENEIES

PE-18Z

EXTRACTORS

Control

Criteris
de
formació de lots

Control organolèptic de
tipus, situació, fixacions, - Cada planta
dimensions, capacitat

NO

- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?

Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB:
- Abans del subministrament del PEIS:

SI

Centre per a gent gran al municipi de Vilobí d’Onyar

- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?
SI

NO

- Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?

SI

NO

Comentaris:

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
-

Unitat d’obra terminada

-

Part de la unitat d’obra terminada

Pla:

Cod.

PA-1821

Verificacions i/o proves*

INSTALꞏLACIÓ
VENTILACIÓ

Control
Proves d’estanquitat i evacuació
DE de fums (DB HS-3)
Un per cada 5 conductes i no
menys d’un (voluntari)

Criteris de formació de lots

- Cada 2 plantes

Proves finals de Servei (DB HS-3)
PA-1822

PA-1823

EXTRACCIÓ EN GARATGES

XIMENEIES UNITÀRIES

2
Un per cada 5 detectors i no - Cada 250 m
menys d’un (voluntari)

Estanquitat i funcionament (DB
HS-3)
Un prova (voluntari)

* Verificacions i/o proves per lot
Prescripcions sobre el control de l’obra acabada:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
-

(si s’estableixen)

Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.):
- Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.
- Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació.
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora

NO

- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?

Persona responsable de l’autocontrol: Sr./a:

UNITAT D’OBRA ACABADA

SI

Centre per a gent gran al municipi de Vilobí d’Onyar

PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA

absorció
1912 ALTRES EQUIPS

19 -

INSTALꞏLACIÓ DE CLIMATITZACIÓ
191-

Bescanviador

INSTALꞏLACIÓ DE CLIMATITZACIÓ
1911

CANONADES,
1913 VÀLVULES
ACCESORIS

INSTALꞏLACIÓ DE CLIMATITZACIÓ

RECEPCIÓ DE PEiS
Objectiu: Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el compliment dels requisits
essencials i obligatoris:
Origen i Autoritzacions
garantia
administratives

191

INSTALꞏLACIÓ
DE
CLIMATITZACIÓ

EQUIPS
DE
1911 PRODUCCIÓ DE
FRED
Aparells
acondicionadors
d'aire
Plantes
refrigeradores
d'aigua
Equips autònoms
Maquines
alternatives
refrigeració

de

Maquines
centrífugues
refrigeració

de

Maquines
refrigeració

de
per

Coure i aleacions
de coure. Tubs
rodons de coure,
sense soldadura,
per aigua i gas en
aplicacions
sanitàries i de
calefacció.

Avaluacions d’idoneïtat tècnica

Distintius de qualitat voluntaris

Coure i aleacions
de
coure.
Accessoris.
Fitxa característiques tècniques

Certif. d’origen s/especif. tècniques

Assaigs s/norma s/especificació

Marca AENOR "N"

Homologació

CCRR

Garantia conformitat a
Norma producte

Segell, marca conformitat

Addicional a etiqueta “CE”

Altres

DPC

del

DITE

Control producció fàbrica

Certificat “CE”

Declaració de conformitat

Cod.

Pla

Element

Garantia del fabricant

Fulls de subministra, etiquetat.

Documentació
marcatge CE

Conformitat amb requisits tècnics

I

Tubs, ràcords i
accessoris
de
foneria dúctil i les
seves unions per
a canalitzacions
d'aigua
soterrades
o
aèries, amb o
sense pressió
Tubs de polietilè
(PE)
per
al
subministrament
d'aigua
Sistemes
de
canalitzacions en
materials plàstics
per
a
instalꞏlacions
d'aigua calenta i
freda.
Polietilè
reticulat (PE-X).
Sistemes
de
canalització
en
materials plàstics
per
a
instalꞏlacions
d'aigua calenta i
freda. Polibutilè
(PB)
Sistemes
de
canalitzacions en
materials plàstics
per
a
instalꞏlacions

Centre per a gent gran al municipi de Vilobí d’Onyar

d'aigua calenta i
freda. Polipropilè
(PP)

galvanitzat.
Sistemes
de
canalitzacions en
materials plàstics
termostables
reforçats
amb
fibra de vidre
(PRFV) basats en
resines
de
polièster insaturat
(UP), amb unions
rígides o flexibles,
destinades a la
utilització
en
instalꞏlacions
soterrades.

Tubs, ràcords i
accessoris d'acer
per al transport de
líquids aquosos,
inclòs
l'aigua
destinada per al
consum
humà.
Condicions
tècniques
de
subministrament.

Origen i Autoritzacions
garantia
administratives

Tubs d'acer no
aliat aptes per a
soldar i roscar.
Condicions
tècniques
de
subministrament.
Tubs
d'acer
soldat,
amb
diàmetres
nominals
compresos entre
8 i 220 mm i els
seus
perfils
derivats
corresponents,
destinats
a
conducció
de
fluids, aplicacions
mecàniques,
estructurals
i
altres usos, tant
en negre com

Avaluacions d’idoneïtat tècnica

Distintius de qualitat voluntaris

Fitxa característiques tècniques

Certif. d’origen s/especif. tècniques

Assaigs s/norma s/especificació

Marca AENOR "N"

Homologació

CCRR

Garantia conformitat a
Norma producte

Segell, marca conformitat

Addicional a etiqueta “CE”

Altres

DPC

del

DITE

Control producció fàbrica

Certificat “CE”

Declaració de conformitat

Garantia del fabricant

Cod.

Pla

Element

Fulls de subministra, etiquetat.

Documentació
marcatge CE

Conformitat amb requisits tècnics

Adhesius per a
sistemes
de
canalitzacions en
materials
termoplàstics per
a fluids líquids a
pressió
XARXES
DE
1915 CONDUCTES
D'AIRE
Conductes
de
xapa metàlꞏlica
Conductes
metàlꞏlics
Revestiment
interior
ELEMENTS DE
1917 CONTROL
I
SEGURETAT
Vàlvules
termostàtiques
Equips
de
regulació:
Termostat
ambient Tot-res
Equips
regulació:
Vàlvules
motoritzades

de

Equips
de
regulació
amb
compensació de
temperatura
exterior: Sondes
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exteriors
temperatura

de

- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments.
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra.

Equips
de
regulació
amb
compensació de
temperatura
exterior: Sondes
interiors
de
temperatura

- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).
Persona física responsable per part de la Constructora:
Sr./a.:

Equips
de
regulació
amb
compensació de
temperatura
exterior: Sondes
d'immersió

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA
Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements constructius i de les
instalꞏlacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius

Equips
de
regulació
amb
compensació de
temperatura
exterior: Central
de regulació

Pla:

Cod.
PE-19

ALTRES
1918 ELEMENTS DE
L'INSTALꞏLACIÓ

PE-19
PE-19

Reixetes
PE-19
PE-19
Documents per la recepció dels
PEiS:

obligatoris

voluntaris

PE-19

Altres per verificar el compliment d’exigències

Verificació de Paràmetres d’execució*

Criteris de formació
de lots

Control

REPLANTEIG DE L’INSTALꞏLACIÓ
DISPOSICIÓ DELS EQUIPS
Un
lot
I Correcte muntatge dels
instalꞏlacions de
equips, fixacions, seccions
zones comuns
de conductes, aïllaments,
AÏLLAMENT TÈRMIC DE L’INSTALꞏLACIÓ
Un
lot
sistemes antivibradors
instalꞏlacions de
SALA DE MAQUINES
Control normal: 50%
zones privades
INSTALꞏLACIONS INDIVIDUALS
DISPOSICIÓ
CONEXIONS

DELS

CONDUCTES

PEPrescripcions sobre el control de l’execució:

Prescripcions sobre el control de recepció:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
-

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars:
- (si s’estableixen)
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB:
- Abans del subministrament del PEIS:

(si s’estableixen)

Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.):
- Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.
- Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació.
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora

Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics.

- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?

- Durant els subministraments dels PEIS.:

- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?

SI

NO

Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

- Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?

SI

NO

- Acabat el subministrament dels PEIS.:
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.
Activitats de l’empresa Constructora:

Persona responsable de l’autocontrol: Sr./a:

SI

NO

per
les
per
les
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- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?
UNITAT D’OBRA ACABADA
Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
-

Unitat d’obra terminada

-

Part de la unitat d’obra terminada
Pla:

Cod.

Verificacions
proves*

PA-1911

INSTALꞏLACIÓ
CLIMATITZACIÓ

Control

SI

NO

- Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?

SI

NO

Criteris de formació de lots

DE Equips i aparells:
Verificació de les dades de funcionament

- La totalitat d’equips i aparells

Control del 100% dels equips i aparells
Plantes refrigeradores:
Verificació
de
funcionament

les

temperatures

de Un
lot
refrigeradora

per

planta

Control del 100% de les plantes refrigeradores
Instalꞏlacions de climatització individuals:
- Verificació del funcionament del 100% dels
- Un lot per instalꞏlació de
equips
climatització
- Verificació del cabal en cada reixeta
Un control per reixeta
Torre de refrigeració:
- Verificació del cabal d’aigua recirculada
Un control per circuit
- Verificació del salt tèrmic
Un control per torre
- Verificació de l’estanquitat
Control de la totalitat de la xarxa
* Verificacions i/o proves per lot
Prescripcions sobre el control de l’obra acabada:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
- (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.):
- Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.
- Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació.
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora

- Un lot
refrigeració

per

torre

de

NO

- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?

Persona responsable de l’autocontrol: Sr./a:
i/o

SI

Comentaris:

Centre per a gent gran al municipi de Vilobí d’Onyar
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posades sobre façanes
2064 CANALS

INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES, CONTRIBUCIÓ FOTOVOLTAICA, ENLLUMENAT
INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES
BAIXA TENSIÓ

RECEPCIÓ DE PEiS

207

PRODUCTES EQUIPS I SISTEMES
DE LA INSTALꞏLACIÓ

2071

CAIXES
GENERALS
PROTECCIÓ

Objectiu: Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el compliment dels requisits
essencials i obligatoris:
Origen i
Autoritzacions
garanti
administratives
a

Grau d'inflamabilitat de les caixes
generals de protecció

voluntaris

Altres per verificar el compliment d’exigències

Origen i Autoritzacions
garantia administratives
Documentació del
marcatge CE

2061 CONDUCTORS

Garantia
conformitat
a
Norma producte

Cables per a xarxes subterrànies.
2063 TUBS RÍGIDS
Tubs rígids per a escomeses aèries

2072

CAIXES DE
MESURA

PROTECCIÓ I

Caixes de protecció i mesura
Grau d'inflamabilitat de les
caixes de protecció i mesura

Assaigs s/norma s/especificació

Marca AENOR "N"

Homologació

CCRR

Segell, marca conformitat

Addicional a etiqueta “CE”

Altres

DITE

Cables formats per conductors aïllats
amb polietilè reticulat (XLPE), en feix,
a espiral visible, per a xarxes aèries.

Pla

2062 CABLES

Cod.

Conductors despullats d'alumini-acer,
alumini homogeni i alumini comprimit
destinats a línees de transport i
distribució d'energia elèctrica

Control producció fàbrica

Conductors despullats d'alumini

Certificat “CE”

Fulls de subministra, etiquetat.

Element

Declaració de conformitat

Conductors despullats de coure

Garantia del fabricant

Conductors aïllats

Avaluacions d’idoneïtat tècnica

MATERIALS PER A XARXES AÈRIES
PER A DISTRIBUCIÓ EN BAIXA
TENSIÓ

Conformitat amb requisits tècnics

Distintius de qualitat voluntaris

obligatoris

Avaluacions d’idoneïtat tècnica

Distintius de qualitat voluntaris

Fitxa característiques tècniques

Certif. d’origen s/especif. tècniques

Documents per la recepció dels
PEiS:

Assaigs s/norma s/especificació

Marca AENOR "N"

Homologació

CCRR

Garantia
conformitat
a
Norma producte

Segell, marca conformitat

DPC
Addicional a etiqueta “CE”

Altres

DITE

Control producció fàbrica

Certificat “CE”

Declaració de conformitat

Garantia del fabricant

Fulls de subministra, etiquetat.

Pla

Cod.
206

Caixes generals de protecció

Conformitat amb requisits tècnics

Documentació
del marcatge CE

Element

DE

Fitxa característiques tècniques

2011-

aèries

Certif. d’origen s/especif. tècniques

201-

Canals per a escomeses
posades sobre façanes

DPC

20 -

Centre per a gent gran al municipi de Vilobí d’Onyar

2073 CABLES
Cables
no
propagadors
d'incendi i amb emissió de fums
i opacitat reduïda
Origen i
Autoritzacions
garanti
administratives
a

2074 ELEMENTS DE CONDUCCIÓ
Elements de conducció de cables no
propagadors de la flama

Cables per a locals amb risc
d'incendi o explosió, cables per
alimentar equips portàtils o
mòbils,
amb
coberta
de
policloroprè

Tubs rígids
Canals
Tubs corbables
Tubs flexibles

Cables flexibles exteriors per a
serveis mòbils, amb coberta de
policloropeno

Sistemes de tubs soterrats
Canalització elèctrica prefabricada

Cables flexibles exteriors per a
serveis
mòbils,
per
a
instalꞏlacions temporals d'obres,
amb coberta de policloropeno

Canalització instalꞏlacions interiors
Canalització elèctrica prefabricada per
ilꞏluminació

Cables flexibles interiors per a
serveis
mòbils,
per
a
instalꞏlacions temporals d'obres

Tubs per a instalꞏlacions en obres
2075 CAIXES DE REGISTRE
Caixes de registre

Documents per la recepció dels
PEiS:

obligatoris

voluntaris

Altres per verificar el compliment d’exigències

2076 CONDUCTORS
Conductors
de
coure
per
instalꞏlacions de presa a terra

a

2077 ACCESSORIS
Borns de connexió per a ús domèstic o
anàleg

Avaluacions d’idoneïtat tècnica

Distintius de qualitat voluntaris

Fitxa característiques tècniques

Certif. d’origen s/especif. tècniques

Assaigs s/norma s/especificació

Marca AENOR "N"

Homologació

Garantia
conformitat
a
Norma producte

CCRR

DPC
Altres

DITE

Control producció fàbrica

Pla

Cables per a locals amb risc
d'incendi o explosió, cables
armats amb filferro d'acer
galvanitzat i amb coberta
externa no metàlꞏlica

Cod.

Cables per a locals amb risc
d'incendi o explosió, amb
aïllament mineral i coberta
metàlꞏlica

Certificat “CE”

Fulls de subministra, etiquetat.

Element

Declaració de conformitat

Cables
no
propagadors
d'incendi i amb emissió de fums
i opacitat reduïda, amb aïllament
de mescles termoplàstiques

Garantia del fabricant

Documentació
del marcatge CE

Segell, marca conformitat

Cables
no
propagadors
d'incendi i amb emissió de fums
i opacitat reduïda, amb aïllament
de mescles termostables

Conformitat amb requisits tècnics

Addicional a etiqueta “CE”

Cables
no
propagadors
d'incendi i amb emissió de fums
i opacitat reduïda, per a
DERIVACIONS INDIVIDUALS

Centre per a gent gran al municipi de Vilobí d’Onyar

Proteccions
Equips elèctrics, electrònics, telefònics
o de telecomunicació incorporat en
una cabina o banyera
Interruptors
Connectors
Aparells en les instalꞏlacions d'obres

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA

Transformadors de seguretat per a
"Molt baixa tensió"

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements constructius i de les
instalꞏlacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius

Clavilles per a la connexió dels
receptors a les bases de presa de
corrent de la instalꞏlació d'alimentació

Pla:

Cod.

Verificació de Paràmetres d’execució*

Control

Criteri de formació
de lots

PE-20W1 CAIXA GENERAL DE PORTECCIÓ

Clavilles per als receptors no destinats
a ús en vivendes

PE-20W2 POLSADOR

Condensadors

PE-20W3 BRUNZIDOR
PE-20W4 INTERRUPTOR
PE-20W5 CONMUTADOR
PE-20W6 BASE D’ENDOLL DE 10/16 AMPERS

Documents per la recepció dels
PEiS:

obligatoris

voluntaris

Altres per verificar el compliment d’exigències

PE-20W7 BASE D’ENDOLL DE 25 AMPERS
PE-20W8 DERIVACIÓ INDIVIDUAL
INTERRUPTOR
PE-20W9 POTÈNCIA

Prescripcions sobre el control de recepció:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars:
- (si s’estableixen)
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB:
- Abans del subministrament del PEIS:
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics.
- Durant els subministraments dels PEIS.:
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.
- Acabat el subministrament dels PEIS.:

DE

CONTROL

PE20WA

QUADRE GENERAL DE DISTRIBUCIÓ

PE20WB

INSTALꞏLACIÓ INTERIOR

PE20WC

XARXA D'EQUIPOTENCIALITAT

PE20WD

CAIXA DE DERIVACIÓ

PE20WE

LINIA DE FORÇA MOTRIU

DE

Organolèptic
Control del 100%
de
les
instalꞏlacions
comuns i 50% de
les instalꞏlacions
privades

PE-20WF LINIA D’ENLLUMENAT AUXILIAR
PE20WG

LINIA
GENERAL
D’ESCALES

- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments.

PE20WH

DERIVACIÓ D’ENLLUMENAT D’ESCALES

- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra.

PE-20WI

BARRA DE POSADA A TERRA

- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).

PE-20WJ

LINIA
PRINCIPAL
DE
CONDUCTE DE FÀBRICA

Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.
Activitats de l’empresa Constructora:

Persona física responsable per part de la Constructora:
Sr./a.:

PE20WK

D’ENLLUMENAT

TERRA

LINIA PRINCIPAL DE TERRA BAIX TUB

EN

- Un lot per les zones
comuns
- Un lot per totes les
zones privades

Centre per a gent gran al municipi de Vilobí d’Onyar

QUADRE DE PROTECCIÓ DE LINIES DE
PE-20WL FORÇA MOTRIU
PE20WM

QUADRE GENERAL DE MANDO
PROTECCIÓ D’ENLLUMENAT

PE20WN

CANALITZACIÓ DE SERVEIS

Condicions de funcionament, recepció per assaig: Tensió en els
endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors, grau
d'electrificació, etc.

I

Control del 100% de les instalꞏlacions comuns i 50% de les
privatives
* Verificacions i/o proves per lot
Prescripcions sobre el control de l’obra acabada:

PE* Unitats d’inspecció per lot

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars

Prescripcions sobre el control de l’execució:

-

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars

Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.):

- (si s’estableixen)

- Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.

Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.):

- Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació.

- Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora

- Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació.

- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?

SI

NO

- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?

SI

NO

- Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?

SI

NO

NO

- Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?

SI

NO

Comentaris:

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
Unitat d’obra terminada

-

Part de la unitat d’obra terminada
Pla:

Cod.

Verificacions i/o
Control
proves*

PA-2011

INSTALꞏLACIÓ
ELÈCTRICA

Criteris
de
formació de lots

Condicions de seguretat: recepció per assaig: Continuïtat dels - Un lot per les
conductors de protecció, resistència a terra, i sensibilitat del zones comuns
diferencial
- Un lot per totes
Control del 100% de les instalꞏlacions comuns i 50% de les les
zones
privatives
privades

NO

SI

Persona responsable de l’autocontrol: Sr./a:

UNITAT D’OBRA ACABADA

SI

- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?

Persona responsable de l’autocontrol: Sr./a:

-

(si s’estableixen)

Centre per a gent gran al municipi de Vilobí d’Onyar

PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA

20 -

Documents per la recepció dels
PEiS:

INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES, CONTRIBUCIÓ FOTOVOLTAICA, ENLLUMENAT
203-

obligatoris

voluntaris

Altres per verificar el compliment d’exigències

ENLLUMENAT
2031-

Prescripcions sobre el control de recepció:

ENLLUMENAT

Àmbit d’aplicació CTE, DB-HE 3, SUA 4.
A la memòria del projecte per cada zona constaran juntament amb els càlculs justificatius, almenys:

RECEPCIÓ DE PEiS
Objectiu: Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el compliment dels requisits
essencials i obligatoris:

A) l’índex del local (K) utilitzat al càlcul,
B) el número de punts considerats al projecte,
C) el factor de manteniment (Fm) previst,
D) la luminància mitja horitzontal mantinguda (Em) obtinguda,

Origen i
Autoritzacions
garanti
administratives
a

Conformitat amb requisits tècnics

203

ENLLUMENAT

F) els índex de rendiment de color (Ra) de les làmpades seleccionades,
G) el valor d’eficiència energètica de la instalꞏlació (VEEI) resultant del càlcul,

Avaluacions d’idoneïtat tècnica

Distintius de qualitat voluntaris

A més, s’ha de justificar per cada zona, el sistema de control i regulació que correspongui.
Fitxa característiques tècniques

Certif. d’origen s/especif. tècniques

H) les potències dels conjunts, làmpada més equip auxiliar

Assaigs s/norma s/especificació

Marca AENOR "N"

Homologació

CCRR

Garantia
conformitat
a
Norma producte

Segell, marca conformitat

DPC
Addicional a etiqueta “CE”

Altres

DITE

Control producció fàbrica

Certificat “CE”

Declaració de conformitat

Fulls de subministra, etiquetat.

Cod.

Pla

Element

Garantia del fabricant

Documentació
del marcatge CE

E) l’índex d’enlluernament unificat (UGR) assolit,

(**) Es comprovarà que les làmpades i els seus equips auxiliars disposen d’un certificat del fabricant que acrediti la seva potència
total
Las llampares, equips auxiliars, lluminàries i la resta de dispositius compliran lo disposat en la normativa especifica per cada tipus
de material.
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars:
(si s’estableixen)
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB:
- Abans del subministrament del PEIS:
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics.

2031 INSTALꞏLACIONS DE ILꞏLUMINACIÓ

- Durant els subministraments dels PEIS.:

2034 ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA

Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

2036

Lluminàries exteriors

- Acabat el subministrament dels PEIS.:

Lluminàries interiors

Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.

Portalàmpades interiors

Activitats de l’empresa Constructora:

ELEMENTS
EXTERIOR

- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments.

D'ENLLUMENAT

- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra.

Columnes i bàculs d'enllumenat d'acer
Columnes
d'alumini

i

bàculs

d'enllumenat

Columnes i bàculs d'enllumenat de
barreja de polímers compostos,
reforçats amb fibres
Columnes i bàculs d’enllumenat de
formigó armat i formigó pretesat

- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).
Persona física responsable per part de la Constructora:
Sr./a.:

Centre per a gent gran al municipi de Vilobí d’Onyar

PA-2034

ENLLUMENAT
EN Nivells mínims d’iluminació en zones d’emergència
ZONES D’EMERGÈNCIA
Control del 25% de les zones de emergència

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA

Grau d’assoliment d’iluminació en funció del temps
transcorregut en zones d’emergència
- Un lot per zona
d’emergència
Control del 10% de les zones d’emergència

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements constructius i de les
instalꞏlacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius

Pla:

Cod.

Verificació de Paràmetres d’execució*

PE-203Y

TIPUS

PE-203Y

DOTACIÓ / COLꞏLOCACIÓ / DISPOSICIÓ

PE-203Y

FIXACIÓ

PE-203Y

SISTEMES DE REGULACIÓ I CONTROL

PE-203Y

SISTEMES D’ENCESA I APAGAT

Luminància en equips, cuadres, instalꞏlacions
manuals

Criteri de formació
de lots

Control

Control del 25% dels equips
PA-2034

Organolèptic

- Un lot per cada
Control del 25% de zona comú
l’enllumenat

* Unitats d’inspecció per lot

DE

LES Ilꞏluminació de les senyals de seguretat
DE
Control del 15% de les senyals

- Un lot per zona
comú

* Verificacions i/o proves per lot
Prescripcions sobre el control de l’obra acabada:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
-

Prescripcions sobre el control de l’execució:

-

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars

- Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació.

- Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora

- Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació.

- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?

SI

NO

- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?

SI

NO

- Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?

SI

NO

NO

- Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?

SI

NO

Comentaris:

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de:

-

Part de la unitat d’obra terminada
Cod.

Verificacions i/o proves*

PA-2034

ENLLUMENAT EN ZONES Nivells mínims d’iluminació en zones de circulació - Un lot per zona
DE CIRCULACIÓ
de circulació
Control del 25% de les zones de circulació

Control

Criteris
de
formació de lots

NO

SI

Persona responsable de l’autocontrol: Sr./a:

UNITAT D’OBRA ACABADA

SI

- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?

Persona responsable de l’autocontrol: Sr./a:

Unitat d’obra terminada

Es verificarà l’existència del pla de manteniment.

- Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.

Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.):

-

(si s’estableixen)

Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.):

- (si s’estableixen)

Pla:

ENLLUMENAT
SENYALS
SEGURETAT

Centre per a gent gran al municipi de Vilobí d’Onyar

PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA

22 -

extrems
llisos,
destinats a les
instalꞏlacions de
distribució
a
l'interior d'edificis
o grups d'edificis
d'aigua, freda o
calenta, per a
consum directe.

INSTALꞏLACIONS D’AIGUA, ACS, CONTRIBUCIÓ SOLAR
221-

INSTALꞏLACIÓ D’AIGUA
2211-

INSTALꞏLACIÓ D’AIGUA

RECEPCIÓ DE PEiS
Objectiu: Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el compliment dels requisits
essencials i obligatoris:
Origen i Autoritzacions
garantia
administratives

228

CANONADES

2282

TUBS
COURE

DE

Tubs de coure
per
al
subministrament
d'aigua
Coure i aliatges
de coure. Tubs
rodons de coure,
sense soldadura,
per aigua i gas en
aplicacions
sanitàries i de
calefacció.
Coure i aliatges
de
coure.
Accessoris.
2283

TUBS
D'ACER
INOXIDABLE
Tubs
d'acer
inoxidable amb

Avaluacions d’idoneïtat tècnica

Distintius de qualitat voluntaris

Fitxa característiques tècniques

Certif. d’origen s/especif. tècniques

Assaigs s/norma s/especificació

Marca AENOR "N"

Homologació

CCRR

Garantia conformitat a
Norma producte

Segell, marca conformitat

Addicional a etiqueta “CE”

Altres

DPC

del

DITE

Control producció fàbrica

Certificat “CE”

Declaració de conformitat

Cod.

Pla

Element

Garantia del fabricant

Fulls de subministra, etiquetat.

Documentació
marcatge CE

Conformitat amb requisits tècnics

Tubs
d'acer
inoxidable
soldats
longitudinalment
Tubs i ràcords
d'acer inoxidable
per al transport
de
líquids
aquosos incloent
l'aigua destinada
per al consum
humà.
TUBS
2284 FUNDICIÓ
DÚCTIL

DE

Tubs, ràcords i
accessoris
de
foneria dúctil i les
seves unions per
a canalitzacions
d'aigua
soterrades
o
aèries, amb o
sense pressió
TUBS
DE
POLICLORUR
2285 DE VINIL NO
PLASTIFICAT
(PVC)
Tubs de policlorur
de
vinil
no
plastificat (PVC)
per
al
subministrament
d'aigua
Sistemes
de
canalització
en
materials plàstics
per a conducció
d'aigua.
Poli
(clorur de vinil) no
plastificat (PVCU).

Centre per a gent gran al municipi de Vilobí d’Onyar

constant.
voluntaris

Altres per verificar el compliment d’exigències

Origen i Autoritzacions
garantia administratives

Sistemes de canalització de
polietilè
(PE)
per
a
conducció d'aigua per a
consum humà, inclòs abans
del tractament, a pressió
màx. De 25 bar i a
temperatura d'operació de
20ºC i fins a 40ºC en
aplicacions que operen a
temperatura constant.
228 TUBS
DE
POLIETILÈ
8
RETICULAT (PE-X)

Avaluacions d’idoneïtat tècnica

Distintius de qualitat voluntaris

Fitxa característiques tècniques

Certif. d’origen s/especif. tècniques

a

Assaigs s/norma s/especificació

Marca AENOR "N"

Homologació

Garantia
conformitat
Norma producte

CCRR

Altres

DPC

del

DITE

Control producció fàbrica

Certificat “CE”

Declaració de conformitat

Garantia del fabricant

Cod.

Pla

Element

Fulls de subministra, etiquetat.

Documentació
marcatge CE

Conformitat amb requisits tècnics

Segell, marca conformitat

obligatoris

Addicional a etiqueta “CE”

Documents per la recepció dels
PEiS:

Sistemes de canalitzacions
en materials plàstics per a
instalꞏlacions
d'aigua
calenta i freda. Polietilè
reticulat (PE-X).
228 TUBS DE POLIBUTILÈ (PB)
9
Sistemes de canalització en
materials plàstics per a
instalꞏlacions
d'aigua
calenta i freda. Polibutilè
(PB)

228 TUBS DE POLICLORUR
6
DE VINIL CLORAT (PVC-C)

228 TUBS DE POLIPROPILÈ
A
(PP)

Sistemes de canalització en
materials plàstics per a
instalꞏlacions
d'aigua
calenta i freda. Policlorur de
vinil clorat (PVC-C)

Sistemes de canalitzacions
en materials plàstics per a
instalꞏlacions
d'aigua
calenta i freda. Polipropilè
(PP)

Sistemes de canalització en
materials plàstics per a
instalꞏlacions
d'aigua
calenta i freda. Policlorur de
vinil clorat (PVC-C)

TUBS DE MULTICAPA DE
POLÍMER/ALUMINI/POLIE
228
TILÈ RESISTENT A LA
B
TEMPERATURA SEGONS
UNE 53 960 EX:2002

228 TUBS DE POLIETILÈ (PE)
7
Tubs de polietilè (PE) per al
subministrament d'aigua
Sistemes de canalització de
polietilè soterrats i aeris per
a
conducció
d'aigua,
sanejament a pressió i
sanejament per buit, a
pressió màxima de 25 bar i
Tª d'operació 20ºC i fins
40ºC en operacions que
operen
a
temperatura

Tubs de multicapa de
polímer/alumini/polietilè
resistent a la temperatura
segons UNE 53 960
EX:2002
per
al
subministrament d'aigua

Documents per la recepció dels
PEiS:

obligatoris

voluntaris

Altres per verificar el compliment d’exigències

Centre per a gent gran al municipi de Vilobí d’Onyar

subministrament.
Tubs d'acer soldat, amb
diàmetres
nominals
compresos entre 8 i 220 mm
i els seus perfils derivats
corresponents, destinats a
conducció
de
fluids,
aplicacions
mecàniques,
estructurals i altres usos,
tant
en
negre
com
galvanitzat.

Origen i Autoritzacions
garantia administratives

TUBS DE MULTICAPA DE
228 POLÍMER/ALUMINI/POLIE
C
TILÈ RETICULAT SEGONS
UNE 53 961 EX:2002
Tubs de multicapa de
polímer/alumini/polietilè
reticulat (PE-X) segons UNE
53 961 EX:2002 per al
subministrament d'aigua
228 TUBS
D
GALVANITZAT

D'ACER

Tubs d'acer galvanitzat per
al subministrament d'aigua
228 TUBS D'ACER
E
Tubs, ràcords i accessoris
d'acer per al transport de
líquids
aquosos,
inclòs
l'aigua destinada per al
consum humà. Condicions
tècniques
de

Conformitat amb requisits tècnics

Avaluacions d’idoneïtat tècnica

Distintius de qualitat voluntaris

Fitxa característiques tècniques

Certif. d’origen s/especif. tècniques

a

Assaigs s/norma s/especificació

Marca AENOR "N"

Homologació

CCRR

Garantia
conformitat
Norma producte

Segell, marca conformitat

Addicional a etiqueta “CE”

Altres

DPC

del

DITE

Control producció fàbrica

Certificat “CE”

Declaració de conformitat

Fulls de subministra, etiquetat.

Cod.

Pla

Element

Garantia del fabricant

Documentació
marcatge CE

TUBS DE MATERIALS
228 PLÀSTICS
F
TERMOESTABLES
REFORÇATS
Sistemes de canalitzacions
en
materials
plàstics
termostables reforçats amb
fibra de vidre (PRFV) basats
en resines de polièster
insaturat (UP), amb unions
rígides
o
flexibles,
destinades a la utilització en
instalꞏlacions soterrades.
SISTEMES D'UNIÓ
228
CONDUCCIONS
G
TERMOPLÀSTIQUES

DE

Adhesius per a sistemes de
canalitzacions en materials
termoplàstics per a fluids
líquids a pressió
229 JUNTES
PER
1
CANONADES

A

Juntes per a la connexió de
tubs d'acer i ràcords per al
transport de líquids aquosos
inclòs aigua per al consum.
Juntes elastomèriques de
canonades utilitzades en
canalitzacions d'aigua i
drenatge
(de
cautxú
vulcanitzat,
d'elastòmers
termoplàstics, de materials
celꞏlulars
de
cautxú
vulcanitzat i de poliuretà
vulcanitzat).
229 DISPOSITIUS
2
INUNDACIÓ
Dispositius
en edificis.

ANTI-

anti-inundació

Centre per a gent gran al municipi de Vilobí d’Onyar

Documents per la recepció dels
PEiS:

obligatoris

voluntaris

Altres
per
d’exigències

verificar

el

compliment

Prescripcions sobre el control de recepció:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars:
-

(si s’estableixen)

Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB:
- Abans del subministrament del PEIS:
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics.

PE22R1

COMPTADOR GENERAL

PE22R2

CLAU GENERAL

PE22R3

Comprovacions de tipus de materials, diàmetres,
fixacions
- Un lot per escomesa

COMPTADOR DIVISIONARI

Inspecció visual del 100%

PE22R4

BATERIA
COMPTADORS

DE
Comprovacions de tipus de materials, diàmetres,
fixacions

PE22R7

CLAU DE PAS

PE22R8

Comprovacions de tipus de materials, diàmetres,
CLAU DE PAS AMB AIXETA fixacions
DE BUIDAT
Un cada 2 ut.

PE22R9

VÀLVULA REDUCTORA

Comprovacions de tipus de materials, diàmetres,
fixacions

PE22RA

VÀLVULA DE RETENCIÓ

Inspecció visual del 100%

ANTIARIET

Comprovacions de tipus de materials, diàmetres,
fixacions

PE22RB

Un cada 10 ut

Un cada 2ut.

- Durant els subministraments dels PEIS.:
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

PE21RD

- Acabat el subministrament dels PEIS.:

BOMBA ACCELERADORA

Activitats de l’empresa Constructora:

Comprovacions de tipus de materials, diàmetres,
fixacions
Inspecció del 100% de les bombes

Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.
PE22RD

- Un lot per instalꞏlació
de distribució.

GRUP DE PRESSIÓ

Comprovacions de tipus de materials, diàmetres,
distribucions, fixacions, encontres.
Inspecció del 100% dels grups de pressió

- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments.
* Unitats d’inspecció per lot

- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra.
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).
Persona física responsable per part de la Constructora:
Sr./a.:

Pla: Cod.

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA

Verificació de
d’execució*

Paràmetres

PE22R5

CANALITZACIÓ D'ACER

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements constructius i de les
instalꞏlacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius

PE22R6

CANALITZACIÓ DE COURE

PE-

ALTRES CANALITZACIONS

Execució d’instalꞏlacions d’aigua:

PE22RE

AIXETA

PE22RF

FLUXOR

Pla: Cod.

Verificació de
d’execució*

Paràmetres

Control

Criteri de formació de
lots

Control

Criteri de formació de
lots

- Un lot per instalꞏlació
Comprovacions de tipus de materials, diàmetres,
de distribució
distribucions, fixacions, encontres
- Un lot per instalꞏlació
Inspecció visual cada 10 ml
d’habitatge

Comprovacions de tipus de materials, diàmetres,
- Un lot per instalꞏlació
fixacions
d’habitatge
Un cada 10 ut.

DILATADOR

PE21RE

CALENTADORS

PE21RJ

HIDROMESCLADORS

Verificació del 100% dels equips

DIPÒSIT ACUMULADOR

Comprovacions de tipus de materials, diàmetres,
connexions, fixacions.

Prova de resistència mecànica i estanquitat (sense connexió de les aixetes i aparells de consum)
Prova de resistència mecànica i estanquitat (amb connexió de les aixetes i aparells de consum)
Mesura del cabal i temperatura en els punts d’aigua calenta
Obtenció dels cabals exigits a la temperatura fixada una vegada oberts els número d’aixetes
estimats en la simultaneïtat (aigua calenta)

Inspecció del 100% dels dipòsits acumuladors

Comprovació del temps que triga el aigua en sortir a la temperatura de funcionament en una
vegada realitzat l’equilibrat hidràulic de les diferents branques de la ret de tornada i obertes una a
una les aixetes mes allunyades de cada un dels ramals, sense haver obert cap aixeta en les
darreres 24h. (aigua calenta)

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars

Mesura de temperatures de la ret
(s\DB HS-4)

Prescripcions sobre el control de l’execució:

INSTALꞏLACIÓ D’AIGUA

PA-2211

* Unitats d’inspecció per lot

-

Proves de funcionament sobre el 100% de la instalꞏlació

Amb l’acumulador a règim, comprovació amb termòmetre de contacte de les temperatures del
mateix, a la seva sortida i en les aixetes. La temperatura de tornada no haurà de ser inferior a 3ºC
a la sortida del acumulador. (aigua calenta)
Ajust i equilibrat de les instalꞏlacions tèrmiques

(si s’estableixen)

Control automàtic: Verificacions del sistema de control, paràmetres de funcionament, criteris de
seguiment, nivells de procés

Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.):
- Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.

Control dels cremadors: ajust dels cremadors

- Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació.

Control de la eficiència energètica: Verificacions de consums energètics, temperatures i els salts
tèrmics, funcionament dels elements de regulació i control, sistemes de generació d’energia
d’origen renovable, bescanviadors de calor, motors elèctrics, instalꞏlació, pèrdues tèrmiques,
equips de generació de calor i fred.

SI

NO

- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?

SI

NO

- Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?

SI

NO

UNITAT D’OBRA ACABADA

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
-

Unitat d’obra terminada

-

Part de la unitat d’obra terminada

PA-2212

Persona responsable de l’autocontrol: Sr./a:

Control d’equips i aparells: verificació de les dades de funcionament dels equips
Prova d’estanquitat i resistència mecànica
Proves de lliure dilatació: Verificació de les temperatures de tarat; comprovació visual al finalitzar
la prova
Proves d’estanquitat de xarxes de tubs d’aigua: Proves hidrostàtiques, proves d’estanquitat.

(s\DB HE-2)

- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?

INSTALꞏLACIÓ D’AIGUA CALENTA SANITARIA

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora

Sistemes de distribució d’aigua: Funcionament del mecanisme del subsistema d’energia solar,
verificació del fluid del circuit primari quan existeix ris de gelades, funcionament dels captadors
solars i bescanviadors de calor, circuits hidràulics, unitats terminals, bombes, verificacions de
l’equilibrat hidràulic, cabal nominal i pressió dels elements del circuit hidràulic, característiques del
fluid anticongelant.

* Verificacions i/o proves per lot

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada:

100% de la instalꞏlació

PE22RC

Comprovacions de tipus de materials, diàmetres,
fixacions

Control

Criteris de formació
de lots

PE21RB

Verificacions
proves*

PURGADOR

Cod.

PE21RA

Pla:

i/o

Centre per a gent gran al municipi de Vilobí d’Onyar

Centre per a gent gran al municipi de Vilobí d’Onyar

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
- (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.):
- Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.
- Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació.
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?

SI

NO

- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?

SI

NO

- Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?

SI

NO

L’empresa instalꞏladora estarà obligada a realitzar una prova de resistència mecànica i estanquitat de totes
les canalitzacions, elements i accessoris que integren la instalꞏlació, estant tots els seus components
vistos i accessibles per al seu control.
Persona responsable de l’autocontrol: Sr./a:

Comentaris:

Centre per a gent gran al municipi de Vilobí d’Onyar

PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA

23 -

SISTEMES DE
DETECCIÓ
I
2344
ALARMA
D'INCENDIS

INSTALꞏLACIONS DE PROTECCIÓ AL FOC
231-

INSTALꞏLACIÓ DE PROTECCIÓ AL FOC
2311-

Detectors
de
calor. Detectors
puntuals

INSTALꞏLACIÓ DE PROTECCIÓ AL FOC

RECEPCIÓ DE PEiS
Objectiu: Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el compliment dels requisits
essencials i obligatoris:
Origen i Autoritzacions
garantia
administratives

2341

EXTINTORS
PORTÀTILS
Extintors portàtils
d'incendis.

BOQUES
2342
D'INCENDI
Boques
d'incendis amb
mànegues
semirígides.
Boques
d'incendis
mànegues
planes.

amb

SISTEMES DE
2343 COMUNICACIÓ
D'ALARMA
Sistemes
de
comunicació
d'alarma.
Alarmes de fum
autònomes.
Espai per al segell del visat telemàtic

Dispositius
d'alarma
d'incendisdispositius
acústics.

Conformitat amb requisits tècnics

Avaluacions d’idoneïtat tècnica

Distintius de qualitat voluntaris

Fitxa característiques tècniques

Certif. d’origen s/especif. tècniques

Assaigs s/norma s/especificació

Marca AENOR "N"

Homologació

CCRR

Garantia conformitat a
Norma producte

Segell, marca conformitat

Addicional a etiqueta “CE”

Altres

DPC

del

DITE

Control producció fàbrica

Certificat “CE”

Declaració de conformitat

Cod.

Pla

Element

Garantia del fabricant

Fulls de subministra, etiquetat.

Documentació
marcatge CE

Detectors
de
fums. Detectors
lineals
que
utilitzen un feix
òptic de llum.

Equips
de
subministrament
d'alimentació.
Detectors de fum.
Detectors
puntuals
que
funcionen segons
el principi de llum
difusa,
llum
transmesa o per
ionització.
Detectors
de
flama. Detectors
puntuals.
Polsadors
manuals
d'alarma.
Seccionadors de
curtcircuit.
Dispositius
entrada/sortida
per al seu ús en
les
vies
de
transmissió dels
detectors de foc i
de les alarmes
d'incendi.
Detectors
d'aspiració
fums.

de

Equips
de
transmissió
d'alarmes i avisos

Centre per a gent gran al municipi de Vilobí d’Onyar

de fallada.

2345 HIDRANTS
Hidrants exteriors
de columna.

Equips
de
detecció i mesura
de
la
concentració de
monòxid
de
carboni.

Hidrants
baix
nivell de terra,
pericons i tapes.
Racors

Sistemes
de
protecció i alarma
d'incendis.
Control
de
l'alarma per veu i
equips indicadors

Mànegues
SISTEMES
2346 FIXES
D'EXTINCIÓ

voluntaris

Origen i Autoritzacions
garantia
administratives

Equips de control
i indicació
Sistemes
de
detecció i alarma
d'incendis.
Components dels
sistemes
d'alarma per veu.
Altaveus
Sistemes
de
detecció i alarma
d'incendis.
Components que
utilitzen enllaços
radioelèctrics.
Espai per al segell del visat telemàtic

Conformitat amb requisits tècnics

Ruixadors i aigua
polvoritzada.
Conjunts
de
vàlvula d'alarma
de
canonades
seques
Avaluacions d’idoneïtat tècnica

Distintius de qualitat voluntaris

Fitxa característiques tècniques

Certif. d’origen s/especif. tècniques

Assaigs s/norma s/especificació

Marca AENOR "N"

Homologació

CCRR

Garantia conformitat a
Norma producte

Segell, marca conformitat

Altres

DPC

del

DITE

Control producció fàbrica

Certificat “CE”

Declaració de conformitat

Garantia del fabricant

Cod.

Pla

Element

Fulls de subministra, etiquetat.

Documentació
marcatge CE

Altres per verificar el compliment d’exigències

Addicional a etiqueta “CE”

obligatoris

Documents per la recepció dels
PEiS:

Ruixadors i aigua
polvoritzada.
Conjunts
de
vàlvula d'alarma
de
canonades
mullades
i
cambres
de
retard

Ruixadors i aigua
polvoritzada.
Alarmes
hidromecàniques
Components per
a sistemes de
ruixadors i aigua
polvoritzada.
Detectors
de
fluxe d'aigua.
Sistemes
d'extinció
d'incendis
pols

per

Sistemes de CO2.
Dispositius
de
control automàtic
i
per
a
retardadors
elèctrics.
Sistemes
d'extinció
mitjançant agents
gasosos.
Dispositius
no

Centre per a gent gran al municipi de Vilobí d’Onyar

elèctrics
de
control automàtic
i de retard.
Sistemes
d'extinció
mitjançant agents
gasosos.
Dispositius
manuals
d'accionament i
parada.

Origen i Autoritzacions
garantia
administratives

Sistemes
d'extinció
mitjançant agents
gasosos.
Dispositius
pneumàtics
d'alarma.

Sistemes
d'extinció
mitjançant agents
gasosos.
Dispositius
de
pesada.

Documents per la recepció dels
PEiS:

Components per
a
sistemes
d'extinció per gas.
Vàlvules
de
retenció i vàlvules
antiretorn.

obligatoris

Espai per al segell del visat telemàtic

voluntaris

Altres per verificar el compliment d’exigències

Sistema
d’extinció
per
aigua
polvoritzada.
Ruixadors

Avaluacions d’idoneïtat tècnica

Distintius de qualitat voluntaris

Fitxa característiques tècniques

Certif. d’origen s/especif. tècniques

Assaigs s/norma s/especificació

Marca AENOR "N"

Homologació

CCRR

Garantia conformitat a
Norma producte

Segell, marca conformitat

DPC

del

Altres

Control producció fàbrica

Certificat “CE”

Declaració de conformitat

Sistemes
d'extinció
mitjançant agents
gasosos.
Pressostats
i
manòmetres.

Garantia del fabricant

Pla

Sistemes
d'extinció
mitjançant agents
gasosos.
Detectors
especials
d'incendis.

Cod.

Element

Fulls de subministra, etiquetat.

Documentació
marcatge CE

DITE

Components per
a
sistemes
d'extinció
mitjançant agents
gasosos. Difusors
per a sistemes de
CO2.

Conformitat amb requisits tècnics

Addicional a etiqueta “CE”

Sistemes
d'extinció
mitjançant agents
gasosos.
Conjunts
de
vàlvules
dels
contenidors d'alta
pressió i els seus
actuadors.

Centre per a gent gran al municipi de Vilobí d’Onyar

automàtics.

diferencial

Components per
a
sistemes
d'extinció
mitjançant agents
gasosos.
Vàlvules
direccionals d'alta
i baixa pressió i
els
seus
actuadors per a
sistemes de CO2.

Sistemes
pel
control de fum i de
calor. Barreres de
fum en edificis
industrials
i
comercials
Equips
de
subministrament
d'energia
elèctrica
i
pneumàtics, pels
sistemes
de
control de fums

Components per
a
sistemes
d'extinció
mitjançant agents
gasosos.
Dispositius
no
elèctrics d'avortar
per a sistemes de
CO2.

2349 SENYALITZACIÓ
Senyalització de
les
vies
d'evacuació
Senyalització dels
mitjans manuals
de
protecció
contra incendis

Instalꞏlacions
fixes de lluita
contra incendis.
Sistemes
d'escuma.

Origen i Autoritzacions
garantia
administratives

Espai per al segell del visat telemàtic

Altres per verificar el compliment d’exigències

Conformitat amb requisits tècnics

Avaluacions d’idoneïtat tècnica

Distintius de qualitat voluntaris

Fitxa característiques tècniques

Certif. d’origen s/especif. tècniques

Assaigs s/norma s/especificació

Marca AENOR "N"

Homologació

CCRR

Garantia conformitat a
Norma producte

Segell, marca conformitat

Altres

DPC

del

DITE

Control producció fàbrica

Certificat “CE”

Pla

de

Cod.

de
calor
en

Declaració de conformitat

Element

Garantia del fabricant

Documentació
marcatge CE

Airejadors
naturals
d'extracció
de
fums i calor en
obres
de
construcció

Sistemes
pressió

voluntaris

Addicional a etiqueta “CE”

SISTEMES
DE
2347 CONTROL
DE
FUM I CALOR

Airejadors
extractors
fums
i
mecànics
obres

obligatoris

Documents per la recepció dels
PEiS:

Fulls de subministra, etiquetat.

Sistemes fixes de
lluita
contra
incendis.
Components per
a
sistemes
d'extinció
mitjançant agents
gasosos.
Connectors.

Senyalització
foto-luminescent

Centre per a gent gran al municipi de Vilobí d’Onyar

236

RESISTÈNCIA
AL
FOC
D'ELEMENTS
CONSTRUCTIUS

ELEMENTS
2361 PORTANTS I NO
PORTANTS
Elements
amb
capacitat portant
Elements sense
capacitat portant
PORTES
I
TANCAMENTS
TALLA
FOCS,
2362
LES
SEVES
FERRAMENTES
I ACCESSORIS
Accessoris:
Dispositius
d’emergència
accionats per una
manilla
o
un
polsador
per
portes
i
tancaments
tallafocs
Accessoris:
Dispositius
antipànic
per
sortides
d'emergència
activats per una
barra horitzontal.
Ferramentes:
Dispositius
de
tancament
controlat
de
portes.
Ferramentes:
Dispositius
de
coordinació
de
portes.
Portes
tancaments
tallafocs

i

Ferramentes:
Dispositius
de
retenció
electromagnètica,
aïllats
o
incorporats
en
Espai per al segell del visat telemàtic

tanca portes, per
tancament
de
portes batents de
compartimentació
talla foc/fum.
Portes de pisos
d'aparells
elevadors
les
quals
els
és
exigible categoria
d'integritat
Conductes
comportes
tallafocs

i

Segellats
de
penetració i juntes
lineals
Productes tallafoc
i de segellat de
penetracions
contra el foc
Productes tallafoc
i de segellat de
juntes i obertures
lineals contra el
foc
MEMBRANES I
2364 CAPES
PROTECTORES
Membranes
protectores
horitzontals que
contribueixen a la
resistència al foc
d’elements
estructurals
Membranes
protectores
verticals
que
contribueixen a la
resistència al foc
d’elements
estructurals
Capes
protectores que
contribueixen a la
resistència al foc
d’elements
estructurals
de
formigó

Centre per a gent gran al municipi de Vilobí d’Onyar

Avaluacions d’idoneïtat tècnica

Distintius de qualitat voluntaris

Fitxa característiques tècniques

Certif. d’origen s/especif. tècniques

Assaigs s/norma s/especificació

Marca AENOR "N"

Homologació

CCRR

Segell, marca conformitat

DPC
Altres

DITE

Control producció fàbrica

Certificat “CE”

Garantia
conformitat
a
Norma producte

Capes protectores que contribueixen a la
resistència al foc d’elements estructurals de
fusta

Capes
protectores que
contribueixen a la
resistència al foc
de
columnes
d’acer buit farcit
de formigó

Documents per la recepció dels
PEiS:

Declaració de conformitat

Capes
protectores que
contribueixen a la
resistència al foc
d’elements
estructurals
mixtos de làmina
d'acer i formigó

Garantia del fabricant

Fulls de subministra, etiquetat.

Documentació
del marcatge CE

Addicional a etiqueta “CE”

Capes
protectores que
contribueixen a la
resistència al foc
d’elements
estructurals
d'acer

236 PRODUCTES O KITS DE PROTECCIÓ
5
CONTRA EL FOC
Productes o kits per la protecció contra el foc
a base de panells rígids i semirígids, i mantes
obligatoris

voluntaris

Productes o kits per la protecció contra el foc
a base de pintures intumescents, per
elements d’acer.

Altres per verificar el compliment d’exigències

Productes o kits per la protecció contra el foc
a base de morters projectats.
237

REACCIÓ
AL
CONSTRUCTIUS

FOC

D'ELEMENTS

237 COBERTES
1
Cobertes exposades al foc amb Marcatge CE.
Cobertes exposades al foc sense Marcatge
CE.
237 ALTRES PRODUCTES
2
Productes amb Marcatge CE.
Altres productes sense Marcatge CE.
Cortines i cortinatges en ús de pública
concurrència

Cod.

Pla

Mobiliari entapissat
concurrència

Element

Origen i Autoritzacions
garantia administratives

Conformitat amb requisits tècnics

ús

de

pública

Mobiliari no entapissat en ús de pública
concurrència

Documents per la recepció dels
Espai per al segell del visat telemàtic

en

obligatoris

voluntaris

Altres per verificar el compliment d’exigències

Centre per a gent gran al municipi de Vilobí d’Onyar

Es prendran
criteris indicats
Productes especials:
RESISTÈNCIA AL FOC
DITE
DE
L’ESTRUCTURA Proteccions aplicades als elements d'acer: Ajust de documentació
l'aplicació a les especificacions de projecte i documentació tècnica. Mínim
D’ACER
tècnica del fabricant. Verificació de gruixos aplicats.
20%
de
estructura

PEiS:

Prescripcions sobre el control de recepció:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars:
- (si s’estableixen)

- Abans del subministrament del PEIS:
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics.
- Durant els subministraments dels PEIS.:
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

50% de l’estructura
RESISTÈNCIA AL FOC
DE L’ESTRUCTURA DE Proteccions aplicades als elements de fusta: Ajust de
l’execució a les especificacions de projecte i documentació
FUSTA
tècnica del fabricant. Verificació dels gruixos aplicats.
Mínim el 20% de la estructura

- Acabat el subministrament dels PEIS.:

Activitats de l’empresa Constructora:
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments.
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra.
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).
Persona física responsable per part de la Constructora:

PROPAGACIÓ
(INTERIOR
EXTERIOR)

Freqüències de control establertes als
Tancaments exteriors i tancaments interiors
Verificació durant l’obra del ajust
documentada i la subministrada .

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA
Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements constructius i de les
instalꞏlacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius

Verificació
de
Control
Paràmetres d’execució*

PE23Z

RESISTÈNCIA AL FOC
DE L’ESTRUCTURA DE
FORMIGÓ
Productes especials:

Criteris de formació
de lots

Establerta
al
procés:
Acabats
(verticals i sostres)

Es prendran els
Proteccions aplicades als elements de formigó: Ajust de criteris indicats als
l'execució a les especificacions de projecte i documentació DITE
o
tècnica del fabricant. Verificació dels gruixos aplicats.
documentació
tècnica.
Mínim el 20% de la estructura

PORTES
DE
D’ASCENSORS

porta

Ajust amb projecte i documentació tècnica dels fabricants.
PIS Control de replanteig, dimensions, discontinuïtats, defectes,
encontres i compatibilitats amb altres elements constructius - Cada planta
Control del 100% de les portes de pis d’ascensors
Segellats:

PAS
D’INSTALꞏLACIONS:
ELEMENTS
OBSTURADORS

Control de l’ajust del producte colꞏlocat amb el documentat.
Verificació del compliment de projecte i especificacions .- Cada planta
tècniques del fabricant, compatibilitat entre materials.
Freqüències establertes als processos d’instalꞏlacions
Comportes tallafocs:
Ajust amb projecte i documentació tècnica dels fabricants.
Control de replanteig, dimensions, discontinuïtats, defectes, - Cada planta
encontres.
100% de les comportes tallafocs

Espai per al segell del visat telemàtic

la

100% de les portes resistents al foc

Establerta
al
Recobriments mínims de les armadures establertes en
procés Estructures
Projecte i Normativa
de Formigó
Capes protectores de guix: producte, aplicació i gruix

entre

processos:

Panys, frontisses, dispositius antipànic per sortides
d’emergència, dispositius d’emergència accionats per una
PORTES RESISTENTS
maneta o un botó per sortides d’emergència, dispositius de - Cada planta.
AL FOC
tancament controlat de portes, dispositius de retenció
electromagnètica per portes, dispositius de coordinació de
portes

EXECUCIÓ DE PROTECCIONS PASSIVES
Cod.

Es prendran els
criteris indicats als
DITE
o
documentació
tècnica.

Ajust amb projecte i documentació tècnica dels fabricants.
Control de replanteig, dimensions, discontinuïtats, defectes,
I encontres i compatibilitats amb altres elements constructius - Cada planta

Sr./a.:

Pla:

- Cada planta.

RESISTÈNCIA AL FOC Comprovació del grau de resistència al foc R de l’element
La
totalitat
DE L’ESTRUCTURA DE constructiu a realitzar (fabriques de maó i bloc)
l’estructura
FÀBRICA
Control unitari abans de la colꞏlocació dels elements

Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.

el
la

- Cada 250 m2

Control dimensional de la fusta

Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB:

els
als
o

de

Centre per a gent gran al municipi de Vilobí d’Onyar

PAS
D’INSTALꞏLACIONS:
ELEMENTS PASANTS

Conductes de ventilació, serveis, eixides, sòls elevats:

HIDRANTS

Ajust amb projecte i documentació tècnica dels fabricants.
Control de replanteig, dimensions, discontinuïtats, defectes, - Cada planta
encontres.

SISTEMES FIXES D’EXTINCIÓ
COLUMNA SECA

Comprovació de l'ajust dels
equips colꞏlocats amb els
documentats.

Freqüència establerta en els processos corresponents
Verificació de l’existència del forat de ventilació natural:
VENTILACIÓ NATURAL control dimensional del forat de ventilació en escales i
DELS RECORREGUTS vestíbuls, i forats de ventilacions en passadissos.
- Cada planta
PROTEGITS
100 % dels recorreguts protegits
VENTILACIÓ NATURAL
MITJANÇANT
CONDUCTES
DELS
RECORREGUTS
PROTEGITS

Verificació de l'execució
d'acord amb el Projecte i
VENTILADORS
DELS
SISTEMES documentació tècnica del
D’EXTRACCIÓ DE FUM DE LES fabricant i/o documentació - Cada dos plantes
CUINES (potencia superior a 20Kw)
d’avaluació
d’idoneïtat
tècnica

Verificació de les reixes i conductes de ventilació. Control
de les superfícies útils de ventilació; relació L/l en conductes
rectangulars; secció útil de les reixetes; Situació de les
reixetes; distàncies entre reixes d’entrada i sortida en - Cada planta
passadissos protegits.

Verificació del 25% dels
ventiladors

100 % dels recorreguts protegits

.

Control de l’ajust del producte colꞏlocat amb el documentat.
REACCIÓ AL FOC DE
Verificació del compliment de projecte i especificacions
MATERIALS
DE
tècniques del fabricant. Compatibilitat entre materials.
CONSTRUCCIÓ
I
ELEMENTS
Per habitatges: 25% dels materials constructius, decoratius - Cada dos plantes.
CONSTRUCTIUS,
i de mobiliari.
DECORATIUS I DE
Per sector terciari: 100% dels materials constructius,
MOBILIARI
elements decoratius i de mobiliari

Comprovació de l'ajust dels
equips colꞏlocats amb els
documentats.
VENTILACIÓ DELS RECORREGUTS
Control de l'instalꞏlació - Cada recorregut
PROTEGITS MITJANÇANT SISTEMA
d'acord amb projecte i protegit
DE PRESSIÓ DIFERENCIAL
instruccions del fabricant.
Verificació del 25% dels
equips

Control de les dimensions dels elements d’evacuació,
portes situades als recorreguts, senyalització dels mitjans
d’evacuació

EVAQUACIÓ
D’OCUPANTS

Comprovació de l'ajust dels
equips colꞏlocats amb els
documentats.

- Cada planta

- Totalitat de la
SISTEMA DE CONTROL DE FUMS Control de la instalꞏlació
instalꞏlació
de
D’INCENDI A APARCAMENTS
d'acord amb projecte i
fums
instruccions del fabricant.

Freqüències establertes als processos: tancaments
interiors i elements de protecció i senyalització

INTERVENCIÓ
BOMBERS

Verificació del 100% dels
equips

Es verificaran les dimensions: Amplades i alçades
mínimes dels vials d’accés i espais de maniobra; trams
DELS corbs i els seus carrils de rodament; distàncies; pendents; - Superfície total
considerada.
forats d’accés.

Verificació del 25% dels
equips

Verificació del 100% de l’accessibilitat i espai de maniobra
* Unitats d’inspecció per lot

Prescripcions sobre el control de l’execució:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
- (si s’estableixen)

EXECUCIÓ DE PROTECCIONS ACTIVES
Pla:

Cod.

Verificació de Paràmetres d’execució:

Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.):
Control

EXTINTORS PORTATILS

Criteri de formació
de lots

Comprovació de l’ajust dels
BOQUES D’INCENDI EQUIPADES AMB equips colꞏlocats amb els
MÀNEQUES SEMIRIGIDES O PLANES documentats.
- Cada planta
de
tipus,
SISTEMES DE DETECCIÓ I ALARMA Verificació
emplaçament
i
colꞏlocació.
D’INCENDIS
Espai per al segell del visat telemàtic

- Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.
- Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació.
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora

Centre per a gent gran al municipi de Vilobí d’Onyar

PROTECCIONS PASSIVES
Pla: Cod. Verificacions i/o proves*

Criteris de
formació de
lots

Control
Productes especials:
- Inspecció organolèptica: 100% de l’estructura.

RESISTÈNCIA AL FOC DE
L’ESTRUCTURA DE
FORMIGÓ

- Verificació de gruixos aplicats:
1 sèrie de determinació de gruixos (1serie=6 lectures), cada
1000m2. Mínim una determinació en estructura vertical i una
determinació en estructura horitzontal

- Cada 1000 m2

Més verificacions que pugui determinar el DITE

Productes especials:
Inspecció organolèptica: 100% de l’estructura
Verificació de gruixos aplicats:
RESISTÈNCIA AL FOC DE
L’ESTRUCTURA D’ACER

1 sèrie de determinació de gruixos (1serie=6 lectures), cada
250m2. Mínim una determinació en estructura vertical i una
determinació en estructura horitzontal.

- Cada 250 m2
-

Més verificacions que pugui determinar el DITE
Productes especials:
Inspecció organolèptica: 100% de l’estructura.
RESISTÈNCIA AL FOC DE
L’ESTRUCTURA DE FUSTA

Verificació de gruixos aplicats:
1 sèrie de determinació de gruixos (1serie=6 lectures), cada
500m2. Mínim una determinació en estructura vertical i una
determinació en estructura horitzontal

- Cada 500 m2

. Més verificacions que pugui determinar el DITE
PORTES SITUADES ALS
RECORREGUTS
D’EVACUACIÓ

SENYALITZACIÓ DELS
MITJANS D’EVACUACIÓ

Prova de funcionament: Control de la presència dels dispositius
exigits i el seu correcte accionament.
100% de les portes de sortida d’emergència.

- Cada recorregut
d’evacuació

Verificació de l'ajust de les senyals documentades amb les
colꞏlocades..Control de la colꞏlocació de les senyals; situació i
visibilitat; dimensions de les senyals.

- Totalitat de
l’edificació

Per al 100% de les senyals

SENYALITZACIÓ DELS
MITJANS DE PROTECCIÓ

Verificació de l'ajust de les senyals documentades amb les
colꞏlocades. Control de la colꞏlocació de les senyals; situació i
visibilitat; dimensions de les senyals.

Totalitat dels
mitjans
d'evacuació

100% de les senyals d’evacuació.

- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?

SI

NO

- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?

SI

NO

- Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?

SI

NO

Persona responsable de l’autocontrol: Sr./a:

Espai per al segell del visat telemàtic

UNITAT D’OBRA ACABADA
Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
-

Unitat d’obra terminada

-

Part de la unitat d’obra terminada

Centre per a gent gran al municipi de Vilobí d’Onyar

PROTECCIONS ACTIVES
Pla:

Cod.

Verificacions i/o proves

Control

Criteris de formació de lots

BOQUES
D’INCENDI
EQUIPADES
AMB Verificació del manòmetre de
pressió
MÀNEGUES
La totalitat de la instalꞏlació
SEIMRIGIDES
O 100% dels equips
PLANTES

HIDRANTS

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
- (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.):

Prova d'estanquitat i pressió de
la ret.
La totalitat de la instalꞏlació

- Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.
- Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació.

100% dels hidrants.

COLUMNA SECA

Prova d'estanquitat i pressió de
la ret.
La totalitat de la instalꞏlació
100% de les columnes seques

VENTILADORS
DELS
SISTEMES
Proves de funcionament del
D’EXTRACCIÓ DE FUM 100% de la instalꞏlació
La totalitat de la instalꞏlació
DE
LES
CUINES
(potència superior a 20
Kw.)
VENTILACIÓ
DELS
RECORREGUTS
Proves de funcionament del
PROTEGITS
100% de la instalꞏlació
La totalitat de la instalꞏlació
MITJANÇANT SISTEMA
DE
PRESSIÓ
DIFERENCIAL
SISTEMA DE CONTROL Proves de funcionament del
DE FUMS D'INCENDI A 100% de la instalꞏlació
La totalitat de la instalꞏlació
APARCAMENTS

Espai per al segell del visat telemàtic

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?

SI

NO

- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?

SI

NO

- Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?

SI

NO

Persona responsable de l’autocontrol: Sr./a:

* Verificacions i proves per lot

Comentaris:

Centre per a gent gran al municipi de Vilobí d’Onyar

PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA

25 -

Documents per la recepció dels
PEiS:

Altres per verificar el compliment d’exigències

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars:

INSTALꞏLACIONS DE TELECOMUNICACIONS
2511-

voluntaris

Prescripcions sobre el control de recepció:

INSTALꞏLACIONS DE TELECOMUNICACIONS I SISTEMES DE SEGURETAT
251-

obligatoris

-

INSTALꞏLACIÓ DE TELECOMUNICACIONS

(si s’estableixen)

Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB:
- Abans del subministrament del PEIS:

RECEPCIÓ DE PEiS
Objectiu: Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el compliment dels requisits
essencials i obligatoris:
Conformitat amb requisits tècnics

2521 ANTENES
Aparells per a instalꞏlacions
telecomunicacions
252

de

- Acabat el subministrament dels PEIS.:
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.
Activitats de l’empresa Constructora:

Avaluacions d’idoneïtat tècnica

Distintius de qualitat voluntaris

- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra.
Fitxa característiques tècniques

Certif. d’origen s/especif. tècniques

- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments.

Assaigs s/norma s/especificació

Marca AENOR "N"

Homologació

CCRR

Garantia
conformitat
a
Norma producte

Segell, marca conformitat

DPC
Addicional a etiqueta “CE”

Altres

DITE

Control producció fàbrica

Certificat “CE”

Declaració de conformitat

Fulls de subministra, etiquetat.

Pla

Cod.
PRODUCTES EQUIPS I SISTEMES

Garantia del fabricant

Documentació
del marcatge CE

252

- Durant els subministraments dels PEIS.:
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

Origen i
Autoritzacions
garanti
administratives
a

Element

Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics.

- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).
Persona física responsable per part de la Constructora:
Sr./a.:

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA
Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements constructius i de les
instalꞏlacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius
Execució d’antenes:
Pla:

Cod.

Verificació de Paràmetres d’execució*

PE-25G1

EQUIP DE CAPTACIÓ

PE-25G2

EQUIP
D’AMPLIFICACIÓ
DISTRIBUCIÓ

PE-25G3

CANALITZACIÓ DE DISTRIBUCIÓ

PE-25G4

CAIXA DE DERIVACIÓ

PE-25G5

CAIXA DE PRESA

Control

MEGAFONIA
Aparells per a instalꞏlacions
telecomunicacions

de

2523 TELEFONIA
Aparells per a instalꞏlacions
telecomunicacions

de

2524 VIDEO EN CIRCUIT TANCAT
Aparells per a instalꞏlacions
telecomunicacions

de

2525 TELEX
Aparells per a instalꞏlacions
telecomunicacions
Espai per al segell del visat telemàtic

de

Instalꞏlació de la megafonia:

Criteris de formació
de lots

Organolèptic:
Ancoratge
pal de bandera
I Organolèptic: Disposició, - Equip de captació i
ampliació
situació, fixació
Organolèptic: Protecció
Control del 10%
Organolèptic: Connexions,
situació, fixació
Control del 10%

- Canalitzacions de
distribució i caixes
de presa i derivació

Centre per a gent gran al municipi de Vilobí d’Onyar

Pla:

Cod.

Verificació de Paràmetres d’execució*

PE-25H1

ESCOMENSA D’ALIMENTACIÓ

PE-25H2

UNITAT AMPLIFICADORA

PE-25H4

CAIXES I CANALITZACIONS

PE-25H8

LINIES DE DISTRIBUCIÓ

PE-25HG

ALTAVEUS

Criteri de formació
de lots

Control

PE-25J8

UNITAT DE DISTRIBUCIÓ

PE* Unitats d’inspecció per lot

Fixacions,
conductors,
connexions. Dimensions de
canalitzacions i caixes.

- Instalꞏlació
Control del 10% de la megafonia
instalꞏlació

de

Prescripcions sobre el control de l’execució:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
-

(si s’estableixen)

Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.):
Instalꞏlació de la telefonia:
Pla:

- Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.

Cod.

Verificació de Paràmetres d’execució*

PE-25I1

ESCOMENSA

PE-25I2

CANALITZACIÓNS D’ENLLAÇ

PE-25I3

ARMARIS I CAIXES

PE-25I5

CANALITZACIONS DE DISTRIBUCIÓ

Criteri de formació
de lots

Control

- Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació.
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora

Fixacions,
connexions.
Dimensions
de
canalitzacions, armaris i - Instalꞏlació
caixes.
telefonia
Control organolèptic
10% de la instalꞏlació

- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?
de

Pla:

Cod.

Verificació de Paràmetres d’execució*

PE-25J1

CANALITZACIONS

PE-25J2

CAIXES

PE-25J4

CÀMARA

PE-25J6

MONITOR

PE-25J7

SELECTOR DE VIDEO

- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?

SI

NO

- Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?

SI

NO

Persona responsable de l’autocontrol: Sr./a:
Criteri de formació
de lots

Control

Fixacions,
connexions.
Dimensions
de
de
canalitzacions, armaris i - Instalꞏlació
video
en
circuit
caixes.
tancat
Control organolèptic del
10% de l’instalꞏlació

Cod.

Verificacions i/o proves

PA-2511

ANTENES

PA-2512

MEGAFONIA

PA-2513

TELEFONIA

Certificat
de
- Cada instalꞏlació.
l’enginyer Director

CIRCUIT TANCAT DE VIDEO

Mínim 10% dels
aparells instalꞏlats

PA-2514

Proves
funcionament

UNITAT D’OBRA ACABADA
Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
-

Unitat d’obra terminada

-

Part de la unitat d’obra terminada

Criteris de formació
de lots

Control

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada:

de

- Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.
- Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació.
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?

- (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.):

SI

NO

- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?

SI

NO

- Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?

SI

NO

Persona responsable de l’autocontrol: Sr./a:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars

Espai per al segell del visat telemàtic

NO

del

Instalꞏlació de vídeo en circuit tancat:
Pla:

SI

Comentaris:

Centre per a gent gran al municipi de Vilobí d’Onyar

PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA

28 -

2814 INODORS
Inodors i conjunts d'inodors amb sifó
incorporat.

ALTRES
281-

Cisternes per a vàters i urinaris

APARELLS SANITARIS
2811-

2815 BIDETS

APARELLS SANITARIS

Bidets
2816 URINARIS

RECEPCIÓ DE PEiS

Urinaris murals

Objectiu: Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el compliment dels requisits
essencials i obligatoris:
Origen i
Autoritzacions
garanti
administratives
a

Plaques turques ceràmiques
Conformitat amb requisits tècnics

2818 AIGÜERES
Aigüeres de cuina.
2819 SAFAREIGS

Avaluacions d’idoneïtat tècnica

Origen i
Autoritzacions
garanti
administratives
a

Conformitat amb requisits tècnics

Documentació
del marcatge CE

DPC

Distintius de qualitat voluntaris

Fitxa característiques tècniques

Certif. d’origen s/especif. tècniques

Safareig ceràmic

Assaigs s/norma s/especificació

Marca AENOR "N"

Homologació

CCRR

Garantia
conformitat
a
Norma producte

Segell, marca conformitat

DPC
Addicional a etiqueta “CE”

Altres

DITE

Control producció fàbrica

Certificat “CE”

Declaració de conformitat

Garantia del fabricant

Garantia
conformitat
a
Norma producte

Cubetes de rentat comú per a ús
domèstic.
Lavabo

281B

CONEXIONS
TUBULARS,
FLEXIBLES, PER A SANITARIS
Connexions tubulars, flexibles i
raconades a base d'elastòmers per

Avaluacions d’idoneïtat tècnica

Distintius de qualitat voluntaris

Fitxa característiques tècniques

Certif. d’origen s/especif. tècniques

Assaigs s/norma s/especificació

Marca AENOR "N"

Homologació

CCRR

Segell, marca conformitat

Addicional a etiqueta “CE”

2813 LAVABOS

Cod.

Mampares de dutxa.

Altres

Plats de dutxa d'ús domèstic

DITE

2812 DUTXA

Control producció fàbrica

Banyeres d’ús domèstic

Certificat “CE”

Banyeres d'hidromassatge

Declaració de conformitat

Element

Garantia del fabricant

2811 BANYERES

Fulls de subministra, etiquetat.

APARELLS SANITARIS

Pla

Pla

Cod.
281

Fulls de subministra, etiquetat.

Documentació
del marcatge CE

Element

2817 PLAQUES TURQUES

Centre per a gent gran al municipi de Vilobí d’Onyar

2821

sanitaris.

Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB:

AIXETES I ACCESSORIS PER A
APARELLS SANITARIS

- Abans del subministrament del PEIS:
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics.

Aixetes sanitàries. Aixeta simples i
mescladors senzills (PN 10 de 1/2 i
3/4"), per a sistemes d'alimentació
tipus 1 i 2. No inclou mescladors
mecànics,
termoestàtiques
ni
accessoris d'aixetes i dutxes adaptats
per a usos especials.

- Durant els subministraments dels PEIS.:
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.
- Acabat el subministrament dels PEIS.:
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.
Activitats de l’empresa Constructora:

Aixetes de tancament automàtic
PN10, simples i monocomandament
d'obertura manual i tancament
automàtic amb periode de duració
regulable, d'ús en locals d'higiene
corporal. No inclou aixetes d'urinaris,
ni de descàrrga ni d'obertura
automàtica.

- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments.
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra.
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).
Persona física responsable per part de la Constructora:
Sr./a.:

Aixetes per alimentació d'aparells
sanitaris en locals d'higiene corporal i
cuines amb rang de pressió de 0,05 a
1 Mpa i temperatura màxima 90º, no
contemplades en la UNE EN 200 i 816.
No inclou aixetes destinades a usos
especials.
2822

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA
Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements constructius i de les
instalꞏlacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius
Pla:

Cod.

Verificació de Paràmetres d’execució*

PE-281 APARELLS SANITARIS

ACCESSORIS PER A APARELLS
SANITARIS

PE-282 COLꞏLOCACIÓ D’AIXETES I ACCESORIS

Dutxes per a aixetes sanitàries (PN 10)

*Unitats d’inspecció per lot

Flexibles de dutxa per a aixetes
sanitàries (PN 10)

Prescripcions sobre el control de l’execució:

Accessoris de desguàs per aparells
sanitaris

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
- (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.):

Documents per la recepció dels
PEiS:

obligatoris

voluntaris

Altres
per
d’exigències

verificar

el

compliment

- Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.
- Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació.
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora

Prescripcions sobre el control de recepció:
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars:
-

(si s’estableixen)

Control

Criteris de formació
de lots

Control de disposició
- Cada planta
i fixació
- Cada habitatge
10% dels aparells

Centre per a gent gran al municipi de Vilobí d’Onyar

- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?

SI

NO

- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?

SI

NO

- Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?

SI

NO

Comentaris:

Persona responsable de l’autocontrol: Sr./a:

UNITAT D’OBRA ACABADA
Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
-

Unitat d’obra terminada

-

Part de la unitat d’obra terminada
Pla:

Cod.

Verificacions i/o proves*

Control

APARELLS SANITARIS

Control de funcionament i
- Cada planta
estanquitat
- Cada habitatge
Control del 10% dels aparells

PA-2811

Criteris de formació de lots

* Verificacions i/o proves per lot

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada:

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars
- (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.):
- Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.
- Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació.
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?

SI

NO

- S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?

SI

NO

- Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?

SI

NO

Persona responsable de l’autocontrol: Sr./a:

Centre per a gent gran al municipi de Vilobí d’Onyar

CQ.4. PRESSUPOST

Espai per al segell del visat telemàtic

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar
Control de Qualitat

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar
Control de Qualitat

AMIDAMENTS
Obra
Capítol
Fase
Capitol

1

Data: 02/05/19
01
02
01
01

J060770A

U

1

U

U

Obra
Capítol
Fase
Capitol

JAV11151

u

1

PRESSUPOST 002
SISTEMA ESTRUCTURAL
ESTRUCTURA
ALTRES

01
05
01
01

Obra
Capítol
Fase
Capitol

JEV3V508

U

Jornada o fracció de proves finals, d'estanquitat i de lliure dilatació i seguretat del subsistema solar de la
instal·lació de calefacció, realització de les proves segons les exigencies del Projecte, CTE i del RITE, incloent
el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent.

Obra
Capítol
Fase
Capitol

01
05
01
02

PRESSUPOST 002
SISTEMES DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS I SERVE
INSTAL·LACIONS D'AIGUA
DISTRIBUCIÓ

1

PRESSUPOST 002
SISTEMA D'ENVOLVENT I D'ACABATS EXTERIORS
FAÇANES
OBERTURES

JJV1V302

U

Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua freda sanitària: punts de consum d'aigua sanitària,
segons REBT ITC BT 27 i CTE, incloent la comprovació dels següents paràmetres: connexió equipotencial de
les masses metàl·liques a terra, xarxa de fluxors, cabals mínims, estat de brutícia dels filtres de retenció de
partícules, ajustament de la vàlvula reguladora de pressió a l'escomesa, flexos dels aparells bescanviats, temps
d'evacuació i recuperació dels inodors, funcionament i estanquitat dels sifons de desguàs, claus de tall dels
serveis sanitaris, nivells sonor produït pel funcionament de la instal·lació dels desguassos.

1,000

PRESSUPOST 002
SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS
COMPARTIMENTACIÓ HORITZONTAL
ACABATS INTERIORS

Obra
Capítol
Fase
Capitol

1

01
05
02
01

JDV1V115

U

J9V1GC0D

U

Jornada per a la determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de
paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633
AMIDAMENT DIRECTE

1,000

EUR

Obra
Capítol
Fase

1,000

PRESSUPOST 002
SISTEMES DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS I SERVE
EVAQUACIÓ D'AIGÜES
EVACUACIÓ AIGÜES FECALS

Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües
residuals i pluvials, segons (punts 5.6.1, 5.6.3, 5.6.4 i 5.6.5) CTE DB-HS
AMIDAMENT DIRECTE

1

1,000

0,500

Prova d'estanquitat ´´in situ´´ de finestra i porta pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua, segons la
norma UNE 85247

01
04
02
01

4,000

PRESSUPOST 002
SISTEMES DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS I SERVE
INSTAL·LACIONS D'AIGUA
PRODUCCIÓ

AMIDAMENT DIRECTE

AMIDAMENT DIRECTE

2

Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la norma UNE-EN 13964, per a un número igual
o superior a 8

AMIDAMENT DIRECTE
1

Pàg.:

1,000

Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig
mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO
3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278

01
03
01
02

J84ZE205

Data: 02/05/19

AMIDAMENT DIRECTE

AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Capítol
Fase
Capitol

AMIDAMENTS
2

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió
d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2,
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

01
02
02
01

J441J108

1

PRESSUPOST 002
SISTEMA ESTRUCTURAL
FONAMENT I CONTENCIÓ DE TERRES
FONAMENTS DIRECTES

AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Capítol
Fase
Capitol

Pàg.:

01
05
03

1,000

PRESSUPOST 002
SISTEMES DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS I SERVE
INSTAL·LACIONS CLIMATITZACIÓ
EUR

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar
Control de Qualitat

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar
Control de Qualitat

AMIDAMENTS
Capitol

Data: 02/05/19
03

Pàg.:

3

AMIDAMENTS

JEV59704

U

Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització i ventilació, realització de
les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus
d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures
de funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el
cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de
l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la
part proporcional del informe final de proves corresponent
AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Capítol
Fase
Capitol

1

01
05
05
02

JGV19101

U

1

U

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

1,000

1,000

Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de protecció al foc, realització de les proves segons les
exigències del Projecte i el CTE, incloent la verificació de com a mínim els següents elements i paràmetres:
boques d'incendi equipades amb mànegues semirigides o plantes (manòmetre de pressió); hidrants, columna
seca (estanquitat i pressió a la ret.), ventiladors dels sistemes d'extracció de fum de les cuines (potència
superior a 20 Kw), ventilació dels recorreguts protegits mitjançant sistema de pressió diferencial i sistema de
control de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part
proporcional del informe final de proves corresponent

01
05
08
01

4

Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de veu i dades, televisió i pacient-infermera, realització de les
proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part
proporcional del informe final de proves corresponent

PRESSUPOST 002
SISTEMES DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS I SERVE
INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
DETECCIÓ D'INCENDIS

AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Capítol
Fase
Capitol

U

Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió i lluminàries, realització de les
proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la
verificació de les condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció, resistència a terra i
sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum,
funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la
part proporcional de l'informe final de proves corresponent

01
05
07
02

JMV19802

JPV7VE06

PRESSUPOST 002
SISTEMES DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS I SERVE
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
CONDUCTORS

AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Capítol
Fase
Capitol

Pàg.:

CONDUCTES

1
1

Data: 02/05/19

1,000

PRESSUPOST 002
SISTEMES DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS I SERVE
ESPECIALS
VEU DADES I TELEVISIÓ

EUR

EUR

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar
Control de Qualitat

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar
Control de Qualitat

PRESSUPOST

*

Data: 02/05/19

Obra

01

Pressupost 002

Capítol

02

Sistema estructural

Pàg.:

1

PRESSUPOST
TOTAL

Capitol

*

Data: 02/05/19

01.04.02.01

Fase

01

Fonament i contenció de terres

Obra

01

Capitol

01

Fonaments directes

Capítol

05

Sistemes de condicionament, instal·lacions i serve

Fase

01

Instal·lacions d'aigua

Capitol

01

Producció

1 J060770A

TOTAL

U

Capitol

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P 1)

56,27

1,000

Obra

01

Pressupost 002

Capítol

02

Sistema estructural

U

56,27
TOTAL

Capitol

Jornada o fracció de proves finals, d'estanquitat i de lliure dilatació i
seguretat del subsistema solar de la instal·lació de calefacció,
realització de les proves segons les exigencies del Projecte, CTE i del
RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la
part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 7)

02

Estructura

Obra

01

01

Altres

Capítol

05

Sistemes de condicionament, instal·lacions i serve

Fase

01

Instal·lacions d'aigua

Capitol

02

Distribució

TOTAL

Capitol

Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes
UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules
magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO
17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes
UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (P - 2)

340,18

0,500

Obra

01

Pressupost 002

Capítol

03

Sistema d'envolvent i d'acabats exteriors

Fase

01

Façanes

Capitol

02

Obertures

TOTAL

u

Capitol

Prova d'estanquitat ´´in situ´´ de finestra i porta pel mètode de
ruixament directe i escorriment d'aigua, segons la norma UNE 85247
(P - 5)

246,92

1,000

01.03.01.02

Obra

01

Pressupost 002

Capítol

04

Sistemes de compartimentació i acabats interiors

Fase

02

Compartimentació horitzontal

Capitol

01

Acabats interiors

246,92

2 J84ZE205

U

U

85,03

85,03

Pressupost 002

Capitol

Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua freda
sanitària: punts de consum d'aigua sanitària, segons REBT ITC BT 27
i CTE, incloent la comprovació dels següents paràmetres: connexió
equipotencial de les masses metàl·liques a terra, xarxa de fluxors,
cabals mínims, estat de brutícia dels filtres de retenció de partícules,
ajustament de la vàlvula reguladora de pressió a l'escomesa, flexos
dels aparells bescanviats, temps d'evacuació i recuperació dels
inodors, funcionament i estanquitat dels sifons de desguàs, claus de
tall dels serveis sanitaris, nivells sonor produït pel funcionament de la
instal·lació dels desguassos. (P - 10)

85,03

1,000

01.05.01.02

Obra

01

Capítol

05

Sistemes de condicionament, instal·lacions i serve

Fase

02

Evaquació d'aigües

Capitol

01

Evacuació aigües fecals

85,03

85,03

Pressupost 002

246,92
1 JDV1V115

TOTAL

1 J9V1GC0D

U

170,09

TOTAL

1 JAV11151

1,000

170,09
1 JJV1V302

01.02.02.01

85,03

01.05.01.01

Capitol

U

439,20

Pressupost 002

Fase

1 J441J108

2

56,27
1 JEV3V508

01.02.01.01

Pàg.:

Jornada per a la determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la
resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits,
segons la norma UNE ENV 12633 (P - 4)

269,12

Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la
norma UNE-EN 13964, per a un número igual o superior a 8
(P - 3)

42,52

1,000

4,000

269,12

170,08

Capitol

Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua,
d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons
(punts 5.6.1, 5.6.3, 5.6.4 i 5.6.5) CTE DB-HS (P - 6)

85,03

1,000

01.05.02.01

Obra

01

Capítol

05

Sistemes de condicionament, instal·lacions i serve

Fase

03

Instal·lacions climatització

Capitol

03

conductes

1 JEV59704
EUR

U

U

85,03

85,03

Pressupost 002

Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació
de climatització i ventilació, realització de les proves segons les

85,03

1,000

85,03
EUR

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar
Control de Qualitat

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar
Control de Qualitat

PRESSUPOST

*

Data: 02/05/19

Pàg.:

3

exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions
segons els tipus d'element: verificació de les dades de funcionament,
en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de
funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del
funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas d'instal·lacions de
climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del
salt tèrmic i de l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració.
Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part
proporcional del informe final de proves corresponent (P - 8)
TOTAL

Capitol

01

Pressupost 002

Capítol

05

Sistemes de condicionament, instal·lacions i serve

Fase

05

Instal·lacions elèctriques

Capitol

02

Conductors

1 JGV19101

TOTAL

U

Capitol

Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa
tensió i lluminàries, realització de les proves segons les exigències del
Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la
verificació de les condicions de seguretat (continuïtat dels conductors
de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les
condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum,
funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de
l'informe final de proves corresponent (P - 9)

01

Pressupost 002

Capítol

05

Sistemes de condicionament, instal·lacions i serve

Fase

07

Instal·lacions de protecció contra incendis

Capitol

02

Detecció d'incendis

1 JMV19802

TOTAL

U

Capitol

Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de protecció al foc,
realització de les proves segons les exigències del Projecte i el CTE,
incloent la verificació de com a mínim els següents elements i
paràmetres: boques d'incendi equipades amb mànegues semirigides o
plantes (manòmetre de pressió); hidrants, columna seca (estanquitat i
pressió a la ret.), ventiladors dels sistemes d'extracció de fum de les
cuines (potència superior a 20 Kw), ventilació dels recorreguts
protegits mitjançant sistema de pressió diferencial i sistema de control
de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de
proves corresponent (P - 11)

85,03

85,03

1,000

01

Pressupost 002

Capítol

05

Sistemes de condicionament, instal·lacions i serve

Fase

08

Especials

Capitol

01

Veu dades i televisió

U

Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de veu i dades,
televisió i pacient-infermera, realització de les proves segons les
exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i

Data: 02/05/19

Pàg.:

4

Capitol

01.05.08.01

85,03

(*) Branques incompletes

85,03

85,03

85,03

1,000

01.05.07.02

Obra

1 JPV7VE06

TOTAL

01.05.05.02

Obra

*

l'emissió de la part proporcional del informe final de proves
corresponent (P - 12)

01.05.03.03

Obra

PRESSUPOST

85,03

85,03

85,03

1,000

85,03

EUR

EUR

Centre per a gent gran a Vilobí d´Onyar
Control de Qualitat

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 02/05/19

Pàg.:

1

NIVELL 2: Capítol
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol

01.00

Treballs previs i replanteig general

Capítol

01.01

Sustentació de l'edifici i adequació del terreny

Capítol

01.02

Sistema estructural

0,00
0,00
226,36

Capítol

01.03

Sistema d'envolvent i d'acabats exteriors

246,92

Capítol

01.04

Sistemes de compartimentació i acabats interiors

439,20

Capítol

01.05

Sistemes de condicionament, instal·lacions i serve

595,21

Capítol

01.06

Equipament

0,00

Capítol

01.07

Urbanització dels espais exteriors

0,00

Capítol

01.GR

Gestió de residus

0,00

Capítol

01.SS

Seguretat i salut

0,00

Obra

01

Pressupost 002

1.507,69

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.507,69
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra

01

Pressupost 002

1.507,69
1.507,69

EUR

Centre de Dia a Vilobí d´Onyar
Control de Qualitat

Pàg.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL..........................................................................

1.507,69

13 % Despeses Generals d´Empresa SOBRE 1.507,69.....................................................

196,00

6 % Benefici Industrial SOBRE 1.507,69............................................................................

90,46

Subtotal

1.794,15

21 % IVA SOBRE 1.794,15.................................................................................................

376,77

€

2.170,92

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

( DOS MIL CENT SETANTA EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS )

Albert Vitaller Santiró
Arquitecte
ALBERT VITALLER Arquitectura slpu

Dijous, 2 de maig de 2019

Eulàlia Isern Meix
Arquitecta

