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I. MEMÒRIA 

 

 

 
 



 

MG DADES GENERALS 

MG 1 Identificació i objecte del projecte  

      

Projecte: Projecte Bàsic i d’Execució per a la reha bilitació dels 
equipaments i plaça Doctor Bonet per a un centre cí vic  

Objecte de l’encàrrec: Obra de rehabilitació, reforma i ampliació. 

Emplaçament: Plaça Doctor Bonet. 

Municipi: Vilafranca del Penedès, comarca de l’Alt Penedès 

Referències cadastrals: 1788818CF9718N0001IP i 1788828CF9718N0002EA 

MG 2 Agents del projecte 

        

Promotor: Ajuntament de Vilafranca del Penedès 

CIF: P0830600C 

Adreça: Cort 21 

 

Arquitecte: 

 

 

Enginyer 

Antoni Armengol   

Serveis Tècnics Municipals 

  

Esteve Santacana, instal·lacions 

 Serveis Tècnics Municipals 

MG 3 Relació de documents complementaris i projecte s parcials  

 

  

Estudi geotècnic: Aprofitament per proximitat de l’estudi 1221/2007, 
de 13 d’abril del 2007, “aparcament soterrat Pau 
Casals 

  

Estudi de seguretat i salut: Redactat pel mateix arquitecte   

Estudi de gestió de residus de la 
construcció: 

Redactat pel mateix arquitecte   

Control de qualitat: Redactat pel mateix arquitecte   

  

Vilafranca del Penedès, maig de 2017. 

 

 

 

 

L’ARQUITECTE





 

MD MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

MD 1 Informació prèvia: antecedents i condicionants  de partida   

Vilafranca del Penedès, ubicat a la comarca de l’Alt Penedès, té una alçada topogràfica de 215m. 

Aquest projecte de rehabilitació dels equipaments per a Centre Cívic i la plaça Doctor Bonet forma part 
de l’actuació 3.01 del Projecte d’Intervenció Integral del barri de l’Espirall.  

Els edificis objecte del projecte estan emplaçats al barri de l’Espirall, es un conjunt de dos edificis en 
planta baixa de crugies rectangulars, els quals es disposen confrontats un a cada costat de la Plaça 
Doctor Bonet.  L’edifici que s’emplaça al costat de la Plaça Nord-est de la Plaça aproximadament, té una 
longitud de 57m i una amplada de 8,6m, i una superfície construïda d’aproximadament 490m2. I L’edifici 
emplaçat al costat Sud-oest, aproximadament, té una longitud de 33m. x 8,5m. i una superfície 
construïda d’aproximadament 280m2. La Plaça Central té una superfície de 1.000m2 aproximadament.  

La Plaça pel seu costat Sud-est s’articula amb el carrer Mossèn Coy i pel seu costat Nord-oest amb un 
edifici plurifamiliar. 

Al costat del darrera de l’edifici major, a l’altra banda de la Plaça Doctor Bonet, hi ha la Plaça Pau 
Casals, de major dimensió, la qual, ha estat urbanitzada recentment i disposa d’un aparcament soterrat.  
A l’altre costat de l’edifici de menor dimensió hi ha un passatge per a vianants i l’edifici plurifamiliar.   

La topografia del terreny és essencialment plana i a nivell de la vorera. 

Urbanísticament, el projecte s’ha resolt seguint les directrius del POUM de Vilafranca del Penedès. 

Pel que fa a les seves prestacions l’edifici compleix els requisits bàsics de qualitat establerts per la Llei 
d’Ordenació d’Edificació (LOE llei 38/1999) i desenvolupats principalment pel Codi Tècnic de l’Edificació 
(CTE RD. 314/2006), a considerar la tipologia d’obra, la qual no canvia usos principals dels edificis i en la 
seva major part es una rehabilitació i reforma que no afecta elements estructurals. 

Igualment es dóna compliment a la resta de normativa tècnica, d’àmbit estatal, autonòmic i municipal que 
li sigui d’aplicació. 

MD 2 Descripció del projecte         

MD 2.1 Descripció general del projecte intervenció als edificis i a la Plaça   

Els dos edificis en planta baixa objecte del  projecte es van construir a l’any 1.967, tanmateix la 
seva coberta es va modificar posteriorment per evitar infiltracions que s’hi produïen. Són dos edificis 
amb mur de càrrega perpendiculars a la dimensió major dels mateixos, de tal forma que l’edifici 
major té 12 crugies amb una llum interior entre elles de 4,5m. les quals s’agrupen de tres en tres 
adaptant-se al lleuger pendent del terreny. L’edifici de menor dimensió, que hi confronta, disposa de 
7 crugies també amb la llum de 4,5m, en aquest cas, algunes de les crugies estructurals s’han unit 
mitjançant un estintolament a tota l’amplada de l’edifici. A l’extrem nord-oest d’aquest cos hi ha una 
de les crugies ocupada per una Estació Transformadora. A partir d’ara, en la present memòria, a 
l’edifici de major dimensió se l’anomenarà, edifici 1.  I l’edifici menor, edifici 2. 
 
Es projecta com a primera intervenció l’enderroc parcial de l’edifici 1, concretament de les tres 
crugies de la banda Nord-est, amb la finalitat de donar major permeabilitat urbana i comunicació 
entre les dues places que queden separades per aquest edifici, la Plaça Doctor Bonet i la Plaça 
Pau Casals respectivament. Una vegada enderrocat totalment aquest primer mòdul de tres crugies, 
es procedirà a edificar en el seu lloc una ampliació, amb una sala de major dimensió, no 
condicionada pel sistema estructural modular de l’anterior configuració, i que adopta unes 
proporcions que si bé també s’interposa entre les dues places, donada la seva menor longitud 
respecte l’anteriorment construït, permetrà disposar d’aquesta comunicació entre espais lliures. 
 
A part de l’enderroc parcial de l’edifici 1, de 122m2 construïts. I l’ampliació en planta baixa 
proposada ocupant parcialment l’espai que s’allibera, d’ aproximadament 112m2 construïts. Tant a 
l’edifici 1, (la part que no s’hi intervé en l’anterior actuació), com en tot l’edifici 2, es du a terme una 
actuació de rehabilitació dels tancaments de l’edifici, amb la finalitat de millorar substancialment la 



 

imatge del conjunt i l’aïllament tèrmic i acústic dels edificis. Es renoven les façanes que incorporen 
un full exterior de panells de micromorter penjats amb un entramat de guies a la façana existent, 
deixant una càmera ventilada i incorporant aïllament tèrmic al parament de la façana. També es 
canvien les obertures, amb noves fusteries d’alumini amb trencament de pont tèrmic i doble vidre. I 
finalment i per conferir unitat en l’aïllament de tota l’evolvent, s’actua a la coberta, deixant que la 
càmera d’aire ventili i disposant aïllament tèrmic al parament superior del forjat sostre de la pl baixa. 
 
Pel que fa a la reforma interior dels edificis, a l’edifici 1, una vegada ampliat, no es varien els usos 
actuals, a part de que a l’ampliació se li donarà un nou ús d’equipament com a Casa Petita, un  
espai per a nadons; la resta es preveu que continuï com a centre obert, i a la part final, oposada a 
la part que s’amplia, on actualment hi ha dos espais per a entitats del barri, es preveu mantenir-los 
amb una redistribució de l’espai. A tot l’edifici 1, interiorment s’hi du a terme una actuació 
d’instal·lació de climatització, que no en disposa i altres actuacions puntuals menors. 
 
A l’edifici 2, preveu dur a terme una reforma interior que en redistribueixi els espais actuals,   
mantenint també l’ús general d’equipaments. L’edifici el compartiran els usos d’una sala polivalent i 
diàfana vinculada a la plaça i al cos de servei que es existent. I també un altre espai per a 
l’Associació de veïns del Barri, que actualment està ubicada a l’edifici 1, en la part que s’enderroca 
definitivament. 
 
Finalment es du a terme una intervenció de reurbanització de la Plaça Doctor Bonet, en part 
afectada per a la modificació volumètrica parcial de l’edifici 1, de tal forma que aquesta plaça té un 
espai central amb paviment de formigó, el qual se li conferirà un tractament superficial i reparació 
dels junts de retracció formats per peça ceràmica, i per tant, s’aprofita aquesta part central en bon 
estat. I perimetralment i fins a tocar dels edificis, es substituirà l’actual paviment de panot en mal 
estat, per un paviment bituminós continu de color que donarà continuïtat a la solució emprada 
recentment a la Plaça Pau Casals, donant unitat al tractament de l’espai públic conformat per les 
dues places.  Alhora, es duran a terme altres actuacions com la substitució de trams de  panot que 
es troben en mal estat, es preveu un nou enllumenat a la Plaça. Un nou arbrat, amb una espècie 
que proporcioni ombra davant dels edificis i vers la plaça, i als extrems un arbre mes petit per no 
perjudicar les façanes de l’edifici plurifamiliar. 
 

MD 2.2 Justificació del compliment de la normativa urbanística, ordenances 
municipals i altres normatives si s’escau      

Planejament: POUM de Vilafranca del Penedès amb data d’aprovació d’ 11 juny de 2003  i publicat al 
DOC en data 26 de gener de 2004.  I Segons la Modificació Puntual del POUM amb determinats ajustos al 
mateix, aprovada al 19/9/2014 i publicada al DOGC al 18/3/2014; es classifiquen els dos edificis com a clau 
5 equipaments. 

 

Zonificació:   Sistema d’Equipaments 

 
 

Planejament Projecte 

Ordenació L'edificació en les àrees 
d'equipament s'ha d’ajustar a 
les necessitats funcionals 
dels diversos equipaments, al 
paisatge i a l'organització 
general del teixit urbà en què 
es situen. 

El projecte rehabilita uns 
edificis existents redistribuint-
ne parcialment els usos, 
s’adapta al seu teixit urbà 
doncs a nivell general no varia 
el seu volum edificat. 

Alineació No definida 
Manté aproximadament els 
paràmetres dels edificis 
existents. 

Altura reguladora (ARM) Planta baixa Planta baixa 

Ús Equipament Equipament 



 

 

MD 2.3 Descripció de l’edifici. Programa Funcional.  Descripció general dels sistemes
  

L’edifici 1, com s’ha esmentat anteriorment, constarà d’una primera intervenció d’enderroc total de les 
tres crugies de l’extrem nord-est aproximadament. I en el seu espai es construeix un nou edifici amb un 
espai diàfan lliure, amb sistema de mur de càrrega, com la resta d’edificis, i un forjat sanitari, que també 
continua amb la tipologia ja edificada. La primera part del terreny es reblert i es fonamentarà amb riostra 
contínua i formigó pobre fins a assolir la profunditat adequada. Alhora, es tancarà la càmera sanitària que 
es genera amb parets de bloc reblert de formigó armat.  Aquesta ampliació, s’aplicarà la mateixa solució 
de façana com a la resta d’edificis rehabilitats, constarà d’una façana ventilada amb acabat amb plaques 
de fibrociment de color per conferir unitat al conjunt, i una coberta plana amb un ampit alt que permetrà 
recollir lateralment la coberta a un aigua de l’edifici existent i alhora amagar els aparells d’instal·lacions.   
Aquesta ampliació es de 116m2 construïts, i consta del cos descrit i també d’un vestíbul lleuger en quant 
a la seva estructura que articula el cos principal en cantonada, i la resta de l’edifici existent. Aquest cos 
lleuger actuarà com a galeria de transició entre els espais interiors i l’exterior, estarà totalment tancada 
amb vidre per tal de trencar expressament la imatge de la façana ventilada amb panells, de caràcter 
massís,  la seva coberta serà lleugera a una aigua i un suau pendent.    

L’edifici 1, a part d’aquesta intervenció d’enderroc i obra nova en la cantonada que dona front a les dues 
places, també s’actua a l’edifici existent principalment amb la millora de tot el seu evolvent i aïllament 
tèrmic, a la façana s’hi aplaca un sistema de panells que s’adapta a les obertures proposades, les quals 
aprofiten parcialment els buits existents modulats de l’edifici, que es modifiquen parcialment en quant a la 
seva geometria i dimensions.  Entre els panells i la façana es disposarà aïllament tèrmic continu fins als 
retorns de les noves fusteries les quals són d’alumini amb trencament de pont tèrmic, doble vidre i en 
molts casos son practicables per poder ventilar superiorment, l’accionament serà manual des de l’interior 
de l’edifici.  A la coberta es preveu desmuntar les planxes existents metàl·liques, d’una simple planxa, i 
una vegada retirades es faran treballs per tal que la càmera d’aire quedi ventilada i es posarà aïllament 
tèrmic a la part superior del forjat; aquesta càmera ventilada juntament amb l’aïllament conferiran a 
l’edifici en planta baixa un bon aïllament en coberta, que és per on té molta pèrdua tèrmica donada la 
seva geometria i exposició.  Una vegada aïllada la coberta, es preveu tornar a fixar les mateixes planxes 
disposant al seu perímetre noves peces de remat, per tal que des de les places el coronament de l’edifici 
es percebi com a nou i a la vegada, per connectar la coberta original reutilitzada amb els nous paraments 
se major secció de la nova façana ventilada. 

A l’interior de l’edifici 1 no es preveu una intervenció de reforma, solament es duran a terme 
intervencions de mes abast a la part final, on es disposarà d’un espai de magatzem, i dos espais per a 
entitats amb accés independent des de l’exterior, a una de les quals s’hi inclourà un lavabo.   La resta de 
l’edifici solament tindrà intervencions puntuals per les afectacions produïdes a l’interior per la substitució i 
modificació o adaptació de les obertures i les seves carpinteries. L’altra intervenció important serà la 
substitució de totes les instal·lacions tant elèctriques, com d’il·luminació, com també s’hi disposaran 
aparells de climatització mitjançant bombes de calor, fred, calor. Actualment no hi ha refrigeració i a 
l’estiu suposa un problema per als usuaris. Es conta anular la instal·lació de gas i mirar d’aprofitar el 
màxim la de lampisteria  

 

A l’edifici 2 es reforma en el seu interior, actualment hi ha una part que s’ocupa com a bar ocasional en 
festes del barri i activitats relacionades amb l’equipament, aquesta part disposa també d’uns serveis. I 
l’altre part de l’edifici, la principal, hi ha un espai diàfan, en el qual els murs de càrrega perpendiculars 
s’han substituït per jàsseres d’acer, aquest espai al seu extrem oposat a l’accés, disposa d’un escenari.  I 
a l’extrem de l’edifici, al costat Nord-oest aproximadament, hi ha una estació transformadora i no hi ha 
cap altre actuació que en façana, doncs forma part del conjunt de l’edifici a rehabilitar.    

El projecte contempla la redistribució de l’espai lliure interior, una part, la principal i mes vinculada a la 
Plaça, continua quedant com a espai lliure amb una dimensió final de més de 90m2 útils, com a peça 
central del Centre Cívic. La resta s’ocuparà com a dependències de l’Associació de veïns del barri, que 
es distribuirà amb un programa equivalent a l’actual, “ubicat a la part de l’edifici a enderrocar”.  Aquests 
despatxos de l’AAVV del barri disposaran d’accés independent per la plaça. 

Igual que a l’edifici 1, es du a terme la mateixa actuació en façanes i coberta, façanes ventilades amb 
panells de fibrociment de color, coberta aprofitada amb entregues perimetrals noves, i noves carpinteries 
amb obertures modificades per donar una bon domini de la plaça i entorn des de les estances interiors 
de l’edifici. La façana que correspon al l’estació transformadora d’aquest edifici 2, part de la principal, la 



 

posterior i la lateral, se li confereix un acabat diferent, arrebossat i pintat per la part de fora, sense  
incorporar aïllament tèrmic. 

A nivell d’instal·lacions, tota la part dedicada a oficines per l’Associació de veïns disposarà 
d’instal·lacions d’enllumenat, telecomunicacions i climatització amb bomba de calor per a calefacció i aire 
fred. I la sala diàfana, es disposarà d’un espai ampli on s’hi disposarà climatització amb bomba de calor.  
Les unitats exteriors estaran situades a la coberta, a un espai destinat a tal efecte amb coberta plana 
integrada entre el pendent de la coberta inclinada, amb la finalitat que quedin ocultes. 

 

Programa funcional 

Els edificis existents a la plaça ja contenen una sèrie d’equipaments públics vinculats al barri, tanmateix 
s’estima convenient ajustar el programa funcional del conjunt, que actuarà com a Centre Cívic del barri.   
Per l’estat actual dels edificis, es considera convenient una renovació de la construcció que en millori 
l’eficiència general, el confort, la seguretat i la imatge del conjunt.  En general es manté el programa 
d’equipaments renovat, essent l’eix fonamental d’aquesta intervenció l’ús polivalent de centre cívic, tant 
per l’espai lliure vinculat a la plaça, com la resta d’equipament que integra diversos usos d’equipaments 
directament relacionats amb el barri. Es renova també la Plaça, que esdevé donada la seva centralitat, 
un espai exterior de trobada, un pol d’atracció central que s’integra, per la disposició dels dos edificis, en 
aquest conjunt cívic de Barri. 

A l’edifici 1 es proposa que la part ampliada sigui un nou equipament de casa petita, un espai per a 
nadons que acompanyats per un familiar disposin d’un entorn adient per jugar i passar l’estona, i alhora 
socialitzar amb altres nadons i pares amb la finalitat de complementar el servei de les llars d’infants,  
amb un servei més obert en quant a horari, i amb una gestió Municipal. 

A l’edifici 1 també es disposa de l’espai dedicat a Centre Obert, el qual es existent, i en les obres de 
referència mantindrà aproximadament la seva superfície i es dotarà de millores en les instal·lacions i 
obertures exteriors. 

I a la part final de l’edifici 1, hi haurà dos espais per a entitats del barri, les quals actualment ja hi estan 
presents, amb millores també en les seves instal·lacions, la incorporació d’un lavabo de servei intern, i un 
espai final de magatzem. 

A l’edifici 2, hi ha una sala d’activitats polivalent que actua com a nucli del centre cívic, una sala 
vinculada a la Plaça, i també a un cos de servei, que es existent, amb un bar que funciona ocasionalment 
per a activitats programades i un nucli de serveis amb dos lavabos i un tercer adaptat. 

A l’edifici 2 també hi ha una part amb accés independent a l’exterior que s’usarà de dependències 
pròpies de l’Associació de veïns del barri, que constarà de dos despatxos, la sala de reunions, un 
magatzem i un lavabo, essent aquest un programa equivalent al que actualment disposen a la part de 
l’edifici 1 que s’enderroca. 

 

 En quant a la intervenció d’urbanització, consta de la reurbanització superficial aprofitant les bases 
existents de la Plaça Dr. Bonet, amb la finalitat de renovar els paviments que estan en mal estat i donar-
los una unitat formal amb la Plaça Pau Casals.  L’actuació consta d’enderrocar superficialment tot el 
paviment de panots perimetral als edificis, almenys en el front a la plaça. I substituir-los per paviment 
bituminós continu del mateix color que el de la Plaça Pau Casals, amb aquesta actuació juntament amb 
la menor dimensió de l’edifici 1 en el seu front nord-est, conferirà una major connexió dels dos espais 
públics. Tant a nivell d’amplada, com de visual i d’imatge del conjunt, doncs els paviments i el tipus 
d’urbanització tindran una unitat. 

Perimetralment a la Plaça Dr. Bonet, actualment hi ha una canaleta suau de formigó la qual condueix 
l’aigua a dos embornals situats a la part de baix de la Plaça, propers al C Mossèn Coy, aquesta canaleta 
està trencada i a més, tot i ser suau, representa una irregularitat perimetral que no es adequada per als 
vianants, i serà substituïda per embornals i conducció de l’aigua soterrada, funció que permetrà disposar 
del paviment adequat i a nivell.   

Al centre de la Plaça, s’aprofita el paviment existent de formigó, doncs es troba en bon estat. Tanmateix 
aquest paviment disposa d’uns junts a mode de retícula que serveixen com a junts de dilatació o 
retracció, i estant solucionats amb una peça ceràmica continua que es troba malmesa, parcialment 
trencada i amb diversos afegits de morter.  El projecte proposa donar un tractament superficial al 
formigó, amb un grau de polit suau. I reparar aquestes franges ceràmiques amb morter de resines del 
mateix color o similar, per tal de corregir les irregularitats que ara presenta, i en general, per millorar la 
imatge de conjunt. 



 

A la Plaça s’hi plantarà un nou arbrat, substituint els existents, i en algun cas, re-col·locant-los a un altre 
ubicació.  Actualment l’espècie existent genera problemes perquè taca el paviment i els bancs amb els 
seus fruits.  Es posaran arbres roses tipus “prunus cerasifera” a l’extrem de la plaça en front a l’edifici 
plurifamiliar i combinats amb el retranqueig que forma una pèrgola existent,  aquest front d’arbres de 
potent color rosa fosc, en combinació amb la pèrgola existent donaran un cap de plaça singular i 
destacat en aquest front, deixant molt en un segon pla l’edifici plurifamiliar del darrera.  Alhora aquests 
arbres no tenen una gran dimensió, cosa que evitarà problemes amb aquest edifici.  Als dos laterals de la 
Plaça, en front als dos edificis objecte del projecte, es plantaran a cada costat dos arbres del tipus 
“fraxinus ornus”, son arbres de major dimensió els quals s’integraran amb la fila de bancs a cada costat 
de la Plaça, l’objectiu es que quant creixin a mig termini proporcionin a aquesta zona de bancs, 
parcialment a la plaça i inclús a la façana dels edificis una espai amb ombra agradable i acollidor.    

Finalment es renovarà l’enllumenat de la Plaça, actualment hi ha quatre columnes existents amb 
llumeneres poc eficients.  Es substituirà per quatre noves llumeneres de led amb noves columnes que 
conferiran a l’espai un enllumenat homogeni i suficient.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MD 2.4 Relació de superfícies útils i construïdes  

Superfícies Útils edifici 1 

 
Superfícies Casa Petita: 
 
CP1  63,93 m2 
CP2  15,11 m2 
CP3  16,08 m2 
CP4    6,13 m2 
Total superfície útil casa petita    101,25 m2 
 
Superfícies Centre Obert: 
 
CO0  20,73 m2 
CO1  36,06 m2 
CO2  36,06 m2 
CO3  35,55 m2 
CO4  35,55 m2 
CO5  35,55 m2 
CO6  15,41 m2 
CO7  8,71 m2 
Total Superfície útil Centre Obert  222,98m2 
 
Superficies associacions del barri: 
 
Superfície A1  19,68 m2 
Superfície A2  35,55 m2 
Superfície A3  35,55 m2 
 
Total superfície útil edifici – 1   415,01 m2 
 

 

 

Superfícies Útils edifici 2 

 
Superfície sala polivalent centre cívic: 
 
CC1  93,51 m2 
CC2  19,34 m2 
Total Superfície útil sals activitats Centre Cívic  112,85 m2 
 
Superfícies Associació de Veïns   
 
AV0  16,13 m2 
AV1  22,25 m2 
AV2  14,27 m2 
AV3  14,59 m2 
AV4  14,10 m2 
AV5  3,36 m2 
Total Superfície útil Associació de veïns  84,70 m2   
 

Total superfície útil edifici – 1   197,55 m2 



 

 

 

Superfícies construïdes edifici 1 

Superfície Casa petita 123 m2 
Superfície Centre Obert 259 m2 
Superfície Associacions del barri 65 m2 
Superfície de magatzem 45 m2 
Total Superfície construïda edifici 1 492 m2  
  
 

Superfícies construïdes edifici 2 

 

Superfície sala polivalent, serveis i bar del centre cívic 150 m2 
Superfície entitat Associació de veïns  97 m2 
Superfície rehabilitació façana i coberta ET existent 41m2 
Total superfície construïda edifici 2 288 m2 
 
Total Superfície construïda de projecte de rehabilitació i reforma dels dos edificis = 780m2 
 

 

 

Superfície total reurbanització de la Plaça Dr. Bon et i entorn dels edifics = 1.370m2 

 

MD 3 Prestacions de l’edifici: requisits a complime ntar en funció de les 
característiques de l’edifici         
L’edifici projectat proporcionarà unes prestacions de funcionalitat, seguretat i habitabilitat que garantiran 
les exigències bàsiques del CTE, en relació amb els requisits bàsics de la LOE, així com també donen 
resposta a la resta de normativa d’aplicació. 

A continuació es defineixen els requisits generals a complimentar en el conjunt de l’edifici, que depenen 
de les seves característiques i ubicació, i que s’agrupen de la següent manera:   

- Funcionalitat   � Utilització 

  � Accessibilitat 

- Seguretat       � Estructural 

  � en cas d’Incendi 

  � d’Utilització 

- Habitabilitat    � Salubritat 

  � Protecció contra el soroll 

  � Estalvi d’energia  

  � Altres aspectes funcionals dels elements constructius o de les instal·lacions per un ús 
satisfactori de l’edifici. 

En la Memòria Constructiva es defineixen els sistemes de l’edifici i es concreten els seus requisits 
específics i prestacions de les solucions. 

MD 3.1 Condicions de funcionalitat de l’edifici  

MD 3.1.1 Condicions funcionals relatives a l’ús 

MD 3.1.2 Condicions funcionals relatives a l’access ibilitat 



 

El disseny de l’edifici incorpora les condicions d’accessibilitat establertes pel Codi d’Accessibilitat de 
Catalunya (D. 135/1995) i el CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, de manera que es satisfà 
el requisit bàsic d’accessibilitat fixat a la LOE. 

Així doncs: 

L’accessibilitat en quant a la part destinada a Associació de veïns s’ha donat compliment com a 
espai practicable i accessible. 

Els nous espais com Centre Cívic, amb el seu nucli de serveis així com la casa Petita, que son els 
espais objecte d’obra nova o de reforma, son també adaptats, per donar compliment a les 
normatives vigents per espai públic. 

Els espais no reformats interiorment, i que mantenen la distribució original a part d’algunes 
afectacions puntuals, es manté el grau de compliment actual de les normatives d’accessibilitat. 

S’adjunta la fitxa justificativa del D.135/1995, i del DB SUA on es recullen les condicions que presenta 
aquest itinerari practicable. 

 

MD 3.2 Seguretat estructural          

MD 3.2.1. Sustentació de l’edifici: característique s del terreny 

Dins de l’àmbit d’actuació solament hi ha els dos edificis objecte del projecte. Una part dels quals 
s’enderroca per deixar espai per a la nova construcció de l’ampliació proposada. 

Existeix una afectació a un servei de telecomunicacions, es du a terme la consulta a la companyia per a 
la lleugera desviació d’aquest servei. En principi no hi ha cap altre afectació e l’obra a serveis públics. 

Segons la informació prèvia disponible no es preveuen ni es té informació que en el terreny de 
l’emplaçament hi hagi problemes derivats d’inestabilitats, lliscaments, usos previs que hagin pogut 
contaminar el sòl, obstacles enterrats, modificacions prèvies de la topografia, etc. 

o Nivell freàtic: segons dades d’estudi geotècnic, referides en apartat MC1 
“Sustentació de l’edifici” 

o Coeficient de permeabilitat del terreny: segons dades d’estudi geotècnic, referides en 
apartat MC1 

o Acceleració sísmica bàsica de l’emplaçament: ab / g = 0,04 

o Classificació sísmica del terreny: coeficient sísmic C = 1,15 

o Terreny agressivitat atac Dèvil Qa segons l’EHA  

MD 3.2.2. Sistema estructural: bases de càlcul i ac cions 

Aquesta justificació i compliment serà d’aplicació per a la petita ampliació de l’edifici en cantonada, atès a 
que els edificis existents son estables i adequats a les càrregues d’ús que han de suportar, les quals no 
varien fruit del present projecte, i a no ser d’algun vici ocult que visualment no es pugui determinar, els 
edificis existents son estructuralment estables. 

Els requisits de seguretat estructural, capacitat portant i aptitud al servei dels elements de fonamentació i 
contenció es satisfan segons els paràmetres establerts en el DB SE  i que s’especifiquen a l’apartat MC 
2.1. “Fonamentació i contenció de terres”  

Les limitacions dels assentaments diferencials responen a les prescripcions del DB SE-C del CTE. 

L’edifici projectat compleix el requisit de seguretat estructural donant compliment a les exigències bàsiques 
SE1: Resistència i estabilitat i SE2 Aptitud al servei, en els termes de l’article 10 del CTE. Aquests requisits 
es satisfan segons els paràmetres establerts als Documents Bàsics que li són d’aplicació: 

o DB SE  Seguretat estructural 

o DB SE-AE Accions a l’edificació 

o DB SE-C Fonaments 

o DB SE-A Acer 

o DB SE-F Fàbrica 

Per l’estructura de formigó en el que s’estableix a l’EHE-08 Instrucció de formigó estructural. Pel que fa a la 
sismicitat en el que s’estableix a la NCSE-02 Norma de construcció sismoresistent. 



 

Igualment es dóna compliment a l’exigència bàsica SI6: Resistència estructural a l’incendi amb els 
paràmetres establerts a: 

o DB SI 6. Resistència al foc de l’estructura 

La definició del temps de resistència al foc dels elements estructurals s’especifica a l’apartat de la Memòria 
Descriptiva (MD 3.3), Seguretat en cas d’incendi, d’aquesta memòria. 

Les previsions tècniques considerades en el projecte pel que fa al sistema estructural es desenvolupen en 
aquest apartat. 

Les bases de càlcul, les característiques dels materials, els procediments emprats pel càlcul i la 
quantificació i justificació de les prestacions del sistema estructural es desenvolupen als apartats MC 2. 
“Sistema estructural” 

  

 

El període de servei previst pels elements de l’estructura principal és l’establert en el CTE i s’han seguit les 
prescripcions de durabilitat que s’hi estableixen pels diferents materials estructurals emprats. 

Els elements estructurals reemplaçables (baranes, recolzament d’instal·lacions, etc), que no formen part de 
l’estructura principal, poden tenir una vida útil inferior que es valorarà segons les inspeccions prescrites en 
el manual d’ús i manteniment i el pla de manteniment. 

 

- Accions del terreny 

Es consideren les empentes del terreny segons les característiques que s’esmenten a l’apartat 
MC 1 d’aquesta memoria. 

 

Càrregues Variables (Q) 

- Sobrecàrregues d’ús 

 
Categoria d’ús 

 
Subcategories d’ús  

Càrrega 
uniforme* 
(kN/m2) 

Càrrega 
concentrada* 

(kN) 
A1 Habitatges  2,0 2,0 

A Zones residencials 
A2 Trasters i magatzem 

 d’escombraries 3,0 2,0 

D Zones comercials D1 Locals comercials 5,0 4,0 

E Zones de tràfic i aparcament per a vehicles lleugers 
(pes total < 30 kN) 2,0 2 x 10,0 * 

F Cobertes transitables accessibles només 
privadament  2,0 ** 2,0 

G 
Cobertes 
accessibles només 
per a conservació  

G1 Cobertes amb 
inclinació < 20º  1,0 2,0 

 
*     En el cas E (zones de trànsit i d’aparcament) les dues càrregues concentrades s’apliquen simultàniament amb la 

càrrega uniforme i separades 1,80m. En la resta de casos l’aplicació de la càrrega uniforme i de la càrrega 
concentrada es fa de manera independent i no simultània.  

**   Es considera convenient augmentar la càrrega uniforme establerta en el DB SE AE de 1 kN/m2 a 2 kN/m2  

o Sobrecàrrega sobre el terreny que desenvolupa empentes en els elements de 
contenció: 1,0 kN/m2 en les zones d’us privat i 3,0 kN/m2 a la zona del carrer  

Les parets divisòries s’han dimensionat per una força horitzontal, lineal i uniforme de 0.40 kN/ml, 
aplicada a 1.2 m d’alçada.  

- Reducció de sobrecàrregues 

No s’ha fet reducció de sobrecàrregues en els elements estructurals, ni verticals ni horitzontals. 

 - Acció del vent 

L’edifici està ubicat en una zona urbana, amb una grau d’aspresa IV 



 

Alçada topogràfica de l’emplaçament: 215 m  

Alçada de l’edifici h: 4,00m 

  

 

- Accions tèrmiques 

No s’han tingut en compte efectes tèrmics en l’estructura principal ja que no existeixen elements 
continus de més de 40 m i per tant no és necessari. 

El nou edifici, ampliació, al qual es dona compliment en la present normativa, disposa d’una paret 
pròpia adossada al mur de càrrega existent, d’aquesta forma no està afectat per les possibles 
dilatacions tèrmiques, o assentament diferencial que pugui donar-se entre el nou edifici “ampliació 
en cantonada” i l’edifici existent. 

- Càrrega de neu 

Zona climàtica d’hivern: Zona 2        

Alçada topogràfica: 215 m 

Sobrecàrrega de neu en terreny horitzontal: sk = 0,6 kN/m2           

 

Accions accidentals (A) 

 

- Sisme 

L’acceleració sísmica bàsica de l’emplaçament és ab / g = 0,04 i l’edifici es classifica com 
d’importància normal. 

Per tant en aquest cas, segons la NCSE-02, queda exempt del seu compliment. 

 

- Incendi 

El càlcul de la resistència al foc de l’estructura s’ha fet pels mètodes simplificats. 

Amb aquests mètodes simplificats no es necessari tenir en compte les accions indirectes 
derivades de l’incendi i per tant les accions aplicades en cas d’incendi són les mateixes que en 
situació permanent afe ctades amb els coeficients de simultaneïtat i de seguretat aplicables en la 
situació extraordinària d’incendi i que s’especifiquen en aquest apartat. 

En aquest projecte no és necessari preveure càrregues específiques per a la intervenció dels 
bombers. 

Veure justificació de la resistència al foc de l’estructura a l’apartat MC 2.2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 



 

Coeficients parcials de seguretat de les accions ge otècniques 
 

Els coeficients de seguretat emprats en el càlcul de la fonamentació s’ajusten a les prescripcions del DB SE 
C i són els següents: 

 

 
Materials  Accions  Situació de 

dimensionat  Tipus  
γR γM γE γF 

Esfondrament 3,0 1,0 1,0 1,0 

Estabilitat global  1,0 1,8 1,0 1,0 

Lliscament 1,5 1,0 1,0 1,0 

    

1,0 1,0 0,9 1,0 

Persistent  
o 
transitòria  Bolc:  

Accions estabilitzadores  
Acciones desestabilitzadores  

1,0 1,0 1,8 1,0 

 

Esfondrament 2,0 1,0 1,0 1,0 

Estabilitat global  1,0 1,2 1,0 1,0 

Lliscament  1,1 1,0 1,0 1,0 

    

1,0 1,0 0,9 1,0 

Extraordinària 
Bolc: 

Accions estabilitzadores  
Acciones desestabilitzadores  

1,0 1,0 1,2 1,0 

   
γR : coeficient parcial per a la resistència del terreny 
 γM : coeficient parcial per a les propietats dels materials, incloses les del terreny 
 γE : coeficient parcial per a l’efecte de les accions 

 γF : coeficient parcial per a les accions 

 

 

Els coeficients corresponents a la capacitat estructural dels elements de fonamentació i contenció són els 
establerts per l’EHE-08 i s’especifiquen a continuació. 

 

Coeficients parcials de seguretat de les accions so bre l’edifici 
 

Per obtenir els valors de càlcul de l’efecte de les accions s’han tingut en compte les accions  amb les 
combinacions d’accions i els coeficients indicats en aquest apartat. 

Els valors de càlcul de la resistència s’obtenen minorant els materials estructurals amb els coeficients 
indicats al punts MC 2.1.”Fonamentació i contenció de terres” 

Els coeficients de seguretat per les accions emprats en les comprovacions dels Estats Límit Últims 
s’ajusten als especificats en el DB SE i complementàriament en l’EHE i són els següents: 

 

 

Coeficients parcials de seguretat (γ) per a les accions en Estats Límit Últims  

Tipus de     
verificació  

Tipus d’ acció  

Situació 
persistent/transitòria  

Situació extraordinària 

desfavorable  favorable  desfavorable  favorable  

Resistència 
Permanent:  

Pes propi, pes del terreny 1,35 0,80 1,0 1,0 



 

Empentes del terreny 1,35 0,70 1,0 1,0 

Variable 1,50 0 1,0 0 

  
    

Estabilitat 

Permanent:  

Pes propi, pes del terreny 1,10 0,90 1,0 1,0 

Empentes del terreny 1,35 0,80 1,0 1,0 

Variable  1,50 0 1.0 0 
 

Els coeficients de seguretat per les accions emprats en les comprovacions dels Estats Límit de Servei 
s’ajusten als especificats en el DB SE  i complementàriament en l’EHE i són els següents: 

 

Coeficients parcials de seguretat ( γ) per a les accions en Estats Límit de Servei 

Tipus d’acció: desfavorable favorable 

Permanent 1,0 1,0 

Variable 1,0 0 

  

Deformacions admissibles 
Les limitacions dels assentaments diferencials responen a les prescripcions del DB SE-C del CTE i són les 
següents: 
 

Valors límit basats en la distorsió angular, β 

Tipus d’estructura Límit 

Murs de contenció 1/300 

Estructures reticulades amb envans de separació 1/500 

 

En aquest cas es limita també l’assentament màxim a 2,5cm 

Pel que fa a l’estructura s’ha verificat que, per a les situacions de dimensionat pertinents, l’efecte de les 
accions no arriba al valor límit admissible de deformació establert a tal efecte i que, seguint les 
prescripcions del DB SE, en aquest cas són els següents: 

Limitacions de les fletxes relatives dels sostres i de la coberta: 

o Fletxa < 1/500 en les zones amb envans fràgils i/o paviments rígids sense juntes 

o Fletxa < 1/400 en les zones amb envans ordinaris i paviments rígids amb juntes 

o Fletxa < 1/300 en la resta dels casos 

Limitacions dels desplaçaments horitzontals: 

o desplom total < 1/500 de l’alçada total de l’edifici 

o desplom local < 1/250 de l’alçada de la planta en qualsevol d’elles  

Vibracions i Fatiga 
Donat l’ús de l’edifici no es considera susceptible de patir vibracions que puguin produir el col·lapse de 
l’estructura i per tant no resulta necessari fer aquest tipus de comprovació. 



 

 

MD 3.3  Seguretat en cas d’incendi         

Les condicions de seguretat en cas d’incendi de l’edifici projectat compleixen les exigències bàsiques SI del 
CTE.  

Aquestes exigències es satisfan adoptant solucions tècniques basades en el Document Bàsic de Seguretat 
en cas d’incendi, DB SI. [] 

Justificació del compliment de les exigències bàsiq ues SI 

A continuació es relacionen els aspectes més importants de la seguretat en cas d’incendi de l’edifici, 
ordenats per exigències bàsiques SI. 

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

Tenint en compte que l’edifici té una alçada d’evacuació < 9 m, es totalment en planta baixa, no li es 
d’aplicació l’exigència SI 5 Intervenció de bombers segons la secció SI 5 del DB SI [].  

Condicions per limitar la propagació interior de l’ incendi 

Els edificis 1 i 2 son un únic sector d’incèndi cada un d’ells, perquè en conjunt tot l’edifici té un ús equivalent 
d’equipament per al barri, usos que a mes poden variar amb els anys aprofitant el continent físic de l’espai 
interior redistribuït.    

Condicions per limitar la propagació exterior de l’ incendi 

Els edificis no tenen mitgeres a altres edificis.  

Els edificis no tenen pisos superiors als quals es pugui propagar el foc. 

Condicions de resistència al foc de l’estructura 

La resistència al foc de l’estructura serà, com a mínim,: 

o R 90, ja que l’alçada d’evacuació de l’edifici és a nivell. (< 15m).  
 

Condicions per a l’evacuació dels ocupants 

Ambdós edificis son en planta baixa amb recorreguts d’evacuació cap a la sortida no superiors a 25m 
sense desnivells i a sortida a ambient exterior segur.  

Instal·lacions de protecció contra incendi 

 Es senyalitzaran els recorreguts d’evacuació en planta.   

  

MD 3.4 Seguretat d’utilització i accessibilitat      

Les condicions de seguretat d’utilització i accessibilitat de l’edifici projectat compleixen les exigències 
bàsiques del CTE per tal de garantir l’ús de l’edifici en condicions segures i evitar, el màxim possible, els 
accidents i danys als usuaris, així com  facilitar el seu accés i utilització de forma no discriminatòria, 
independent i segura a les persones amb discapacitat. 

Aquestes exigències es satisfan adoptant solucions tècniques basades en el Document Bàsic de Seguretat 
d’utilització i accessibilitat DB SUA, i al D. 135/1995 “Codi d’Accessibilitat de Catalunya”. 

A continuació es relacionen els aspectes més importants, ordenats per exigències bàsiques del SUA als 
quals es dóna resposta des del disseny de l’edifici 

Condicions per limitar el risc de caigudes 

Tot l’edifici està a nivell de carrer, i els petits desnivells que hi ha estan anivellats per rampes de curt 
recorregut i suau pendent.  

 



 

Condicions per limitar el risc d’impacte o d’atrapa ment 

A totes les zones de l’edifici es contemplen els elements fixes i practicables susceptibles de produir 
impactes i aquells elements fràgils susceptibles de rebre’ls –els quals garantiran el nivell de risc d’impacte 
que els hi és d’aplicació i que es detallen a l’apartat MC 3 “Sistemes envolvent i d’acabats exteriors” i MC4 
“Sistemes de compartimentació i d’acabats interiors”.   

Les portes batents de la casa petita, on hi haurà nadons o infants molt petits, disposen de sistema anti 
pinsament. 

Condicions per limitar el risc d’immobilització 

Les diferents cambres sanitàries, que es fan noves, tenen portes amb sistemes de desbloqueig des de 
l’exterior. 

Condicions per limitar el risc causat per il·lumina ció inadequada  

L’enllumenat de l’edifici 2, que es reforma interiorment garanteix la correcta il·luminació interior. 

Es disposa d’enllumenat d’emergència en els recorreguts d’evacuació fins a la sortida a l’exterior en tota la 
part nova de l’edifici i la reformada interiorment. 

Condicions per limitar el risc causat per l’acció d el llamp  

No es preveu disposar d’instal·lació al llamp ja que un cop avaluada la necessitat de disposar-ne i calculat 
el nivell d’eficiència de la instal·lació, el valor 4 del nivell de protecció està dins dels marges on la 
instal·lació no és obligatòria.  

Condicions d’accessibilitat 

Les condicions que donen resposta al requisit bàsic d’accessibilitat es justifiquen a l’apartat MD 
3.1.2 d’aquesta Memòria. (Condicions funcionals relatives a l’accessibilitat) 

 

MD 3.5 Salubritat   

L’edifici projectat dóna resposta a les exigències bàsiques de salubritat (HS) garantint la protecció contra la 
humitat (que afecta bàsicament al disseny dels tancaments),  garantint la qualitat de l’aire interior i de 
l’entorn exterior, i disposant de xarxes existents de subministrament d’aigua i d’evacuació d’aigües 
residuals i pluvials. 

A continuació es desenvolupen les exigències que afecten al conjunt de l’edifici   

MD 3.5.1 Protecció contra la humitat 

L’edifici garanteix l’exigència bàsica HS 1 de protecció contra la humitat. 

Els seus sistemes s’han dissenyat d’acord al document bàsic HS1, tenint en compte els següents 
paràmetres de l’edifici que condicionen la quantificació de l’exigència: 

Pel que fa al disseny de les façanes: 

- grau d’exposició al vent: zona eòlica C 

- zona pluviomètrica III 

- l’altura de coronament de l’edifici inferior a 15m, en un entorn poc ventós 

El que suposa un grau d’impermeabilitat 3. 

Per al disseny de murs i terres: 

- al sondeig que s’ha aprofitat del geotècnic disponible, s’ha detectat presència d’aigua a poca 
profunditat, aproximadament a 1m. de la superfície, per aquest motiu es disposa d’un forjat sanitari 
i barrera antihumitat a la base superior dels murs de sustentació del mateix.  Tant en la part nova 
com la resta de l’edifici existent, el qual, ja disposa de forjat sanitari en tota la seva extensió. 

El que suposa un grau d’impermeabilitat 4 per als terres que no tenen contacte amb el terreny.  I en 
quant als murets de recolzament del sostre sanitari, aquests no donen a un espai interior de l’edifici 
sinó a la càmera, que en l’ampliació, es deixarà ventilada per evitar condensacions internes. 



 

El control del risc de condensacions interiors a l’edifici, queda recollit i justificat en la fitxa de 
compliment del DB HE 1.  

 

MD 3.5.2 Recollida i evacuació de residus  

Com que el municipi no té ordenança municipal de residus, es garanteixen els paràmetres que 
determina el DB HS 2, així com les especificacions del Decret 21/2006 de criteris ambiental i 
d’Ecoeficiència en els edificis.  
 
El sistema municipal de recollida d’escombraries és mitjançant contenidors de carrer. 
  

MD 3.6 Protecció contra el soroll      

Es complimenta l’exigència de protecció enfront del soroll mitjançant el procediment de l’opció 
simplificada que estableix el DB HR.  

Condicionants de l’entorn 

Els tancaments en contacte amb l’exterior es dissenyen d’acord al DB HR per tal de garantir 
l’aïllament a soroll exterior corresponent als valors de l’índex de soroll dia Ld que es defineixen a 
continuació: 

Els dos edificis es troben dins d’un àmbit de sensibilitat acústica alta, tanmateix els usos dels 
mateixos no suposen un increment del soroll generat a l’interior respecte de l’actual ús. I la millora 
de les façanes tant en la part massissa com en la part practicable, milloraran l’aïllament acústic del 
conjunt de forma substancial. 



 

 



 

 

Aplicació  

L’aplicació de la norma es durà a terme amb els espais en els quals s’ha intervingut en la seva reforma 
interior, es tracta de l’edifici 2 i la part d’ampliació a l’extrem de l’edifici1. 

  

 



 

MD 3.7 Estalvi d’energia.    

Zona climàtica: C2 

Classe d’higrometria dels espais:  4 pels espais habitables i 3 per als no habitables. 

Classificació dels espais: 

- espais habitables: aules, sales, despatxos i zones comunes. 
- espais no habitables: ET, trasters i magatzems. 

MD 3.7.1 Limitació del consum energètic. 

L’edifici compleix amb l’exigència bàsica HE-0 del CTE: Limitació del consum energètic, en funció 
de la zona climàtica on s’ubica l’edifici i la seva superfície útil.  

 
La qualificació energètica per a l’indicador, “consum energètic d’energia primaria no renovable” de 
l’edifici o la part amplada ha de ser d’una eficiència igual o superior a la classe B, d’acord amb el 
procediment bàsic per a la certificació d’eficiència energètica dels edificis. 

MD 3.7.2 Limitació de la demanda energètica. 

L’edifici dóna compliment a l’exigència bàsica HE-1 del CTE: Limitació de la demanda energètica, 
en funció de la zona climàtica on s’ubica l’edifici i la seva superfície útil. 

Els valors de demanda energètica de calefacció i refrigeració de l’edifici i la comprovació de que 
aquests són inferiors als límits establerts.  

Les transmitàncies màximes dels tancaments i les transmitàncies i permeabilitat a l’aire màximes de 
les obertures es justifiquen en la Memòria Constructiva, i les seccions i materials s’han ajustat per 
tal de donar compliment a l’exigència bàsica HE-1 del CTE. 

 
 
Codi Tècnic de l’Edificació:  HE-0 
 

Projecte: projecte de rehabilitació d’equipaments e xistents com a centre cívic del barri 

Data: maig 2017  

Localitat: Vilafranca del Penedès 

Comunitat: Catalunya 

 

Tipus d’obra: Reforma, ampliació i rehabilitació d’ edificis existents. 

Canvi d’ús: d’equipament comercial a equipament adm inistratiu  

 

Superfície útil habitable:  edifici 1:   415 m2    edifici 2:  197m2 

Zona climàtica:  C2 - III 

 

CONFORMITAT AMB LA REGLAMENTACIÓ 

La qualificació Energètica per a l’indicador “consum energètic d’energia primària no renovable” 
de l’edifici o la part ampliada ha de ser d’una eficiència igual o superior a la classe B, d’acord al 
procediment bàsic per a la certificació d’eficiència energètica dels edificis. 

Per tant l’edifici descrit COMPLEIX la reglamentació establerta pel codi tècnic de l’edificació, en 
el seu document bàsic HE0. 



 

 

Codi Tècnic de l’Edificació:  HE-1 
Projecte: Projecte de rehabilitació d’equipaments e xistents com a centre cívic del barri Data: maig 
2017  

Localitat: Vilafranca del Penedès 

Comunitat: Catalunya 

 

 CONFORMITAT AMB LA REGLAMENTACIÓ 

L’edifici descrit COMPLEIX la reglamentació establerta pel codi tècnic de l’edificació, en el seu document 
bàsic HE1. 

 

D 3.8 Altres requisits de l’edifici         

Accés al servei de telecomunicacions 

El projecte es principalment una rehabilitació de façanes i cobertes sense canvi d’ús, en l’edifici 1, a part de 
la petita ampliació respecte el total, el sistema de telecomunicacions es existent. 

Hi ha prevista una nova connexió a línia de telefonia a l’edifici 2 amb la finalitat que l’entitat Associació de 
Veïns que es trasllada de la part de l’edifici a enderrocar a una part de l’edifici 2 reformat, pugui traslladar 
la seva línia. 

Ecoeficiència  

El projecte incorpora els criteris d’ecoeficiència obligatoris pel Decret 21/2006 de la Generalitat de 
Catalunya relatius a l’aigua, l’energia, els materials i sistemes constructius i els residus. 

Cadascuna de les mesures adoptades es reflecteix en l’apartat de la Memòria Constructiva 
corresponent al sistema al qual es refereix (envolvent, instal·lacions, etc.) i, en alguns casos, també 
en els Plànols i/o els Amidaments. També s’incorpora, com a annex al projecte, el Pla de gestió 
dels residus de construcció que es generaran durant l’obra.  

A més dels paràmetres obligatoris, s’han adoptat d’altres amb l’objecte de superar els 10 punts 
mínims establerts pel Decret, fent un total de 25 PUNTS. Al final d’aquest capítol s’ha incorporat 
una fitxa resum, justificativa del seu compliment.  

Com a informació complementària a la de la fitxa, s’opta perquè  la família de productes de la 
construcció de l’edifici que disposaran del Distintiu de garantia de Qualitat Ambiental de la 
Generalitat de Catalunya  siguin  les aixetes dels aparells sanitaris.    

 

PARÀMETRES D’ECOEFICIÈNCIA RELATIUS ALS MATERIALS I SISTEMES 
CONSTRUCTIUS (art. 6 

En la construcció de l’edifici cal obtenir un mínim de 10 punts, utilitzant algunes de les solucions 
constructives següents:  

Solució constructiva  Punts 

a) Façana ventilada a orientació sud-oest (± 90º). En totes les façanes amb 
aquesta orientació. Es considera la definició de façana segons D.259/2003 de 
requisits mínims d’habitabilitat en els edificis d’habitatges. Segons el CTE una 
cambra d’aire ventilada és aquella d’ample ≥3cm i ≤10cm amb un sistema de 
recollida i evacuació de l’aigua; obertures de ventilació amb una amplada >5mm 
i una àrea efectiva ≥120 cm2 per cada 10 m2 de façana entre forjats, repartides 
al 50% entre la part superior i la inferior. 

5 



 

b) Coberta ventilada. En totes les cobertes (menys badalots d’escala i ascensor). 
Segons el CTE (Document Bàsic HS), es considera cambra d’aire ventilada 
d’una coberta aquella que: - estigui al costat exterior de l’aïllant tèrmic i - es 
ventili per mitjà d’un conjunt d’obertures de tal manera que la divisió entre la 
seva àrea efectiva total, Ss en cm2 , i la superfície de la coberta, Ac en m2 , 
compleixi la condició 30 > Ss/Ac > 3. Es recomana que 30 > Ss/Ac > 25.  

5 

c) Coberta enjardinada. En totes les cobertes (menys badalots d’escala i 
ascensor). Quan hi hagi col·lectors solars, a sota d’aquests s’ha de mantenir el 
mateix sistema constructiu que a la resta de la coberta enjardinada, tot i que 
l’acabat pot ser diferent, com per exemple grava, per tal de mantenir la inèrcia 
tèrmica 

0 

d) Sistemes preindustrialitzats, com a mínim al 80% de la superfície de 
l’estructura La superfície d’estructura s’ha de mesurar en planta. La posada en 
obra només ha de requerir una mínima manipulació (armat de repartiment i xapa 
de compressió) 

0 

e) Sistemes preindustrialitzats, com a mínim al 80% de la superfície dels 
tancaments exteriors massissos. L’element preindustrialitzat ha d’assolir per si 
mateix els requeriments d’impermeabilització i aïllament. Com a pell interior del 
tancament s’admet un trasdossat de qualsevol tipus. 

4 

f) En edificis d’habitatge, que el 80% d’aquests rebin en l’obertura de la sala una 
hora d’assolellament directe entres les 10 i les 14 hores solars, en el solstici 
d’hivern L’assolellament l’ha de rebre la superfície obligatòria d’obertura de la 
sala, segons D.259/2003 de requisits mínims d’habitabilitat en els edificis 
d’habitatges (sup. ≥ 1,40 m2 entre 0,80 m i 2 m d’alçària) 

0 

g) Reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels tancaments 
verticals exteriors en un 10% de 0,70 W/m2 K Per tal de no entrar en 
contradicció amb el Codi Tècnic de l’Edificació, a partir de la data d’aplicació 
obligatòria del Document Bàsic HE (29/09/2006) la Km s’assimilarà a la UMlim, 
és a dir, a la Transmitància límit mitjana dels murs de l’edifici (taules 2.2 del 
CTE). Pel seu càlcul, l’amidament de les superfícies s’ha de fer per l’interior, 
segons criteri del CTE. Per tant, no es consideraran els cantells del forjats. 
Tampoc no es tindran en compte els tancaments verticals provisionals del locals 
(cal recordar que en aquest cas, cal aïllar el forjat en contacte amb els locals) 

0 

h) Reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels tancaments 
verticals exteriors en un 20% de 0,70 W/m2 K 

6 

i) Reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels tancaments 
verticals exteriors en un 30% de 0,70 W/m2 K 

0 

j) Disposar d’un sistema de reaprofitament de les aigües pluvials de l’edifici. 
S’entén que només afecta les aigües pluvials que es puguin recollir per sobre la 
rasant del carrer. També s’adjudiquen 5 punts si es disposa d’un sistema de 
reaprofitament d’aigües grises 

0 

k) Disposar d’un sistema de reaprofitament d’ aigües grises i pluvials de l’edifici A 
efectes exclusivament d’aquest Decret es consideren aigües grises les 
procedents de rentamans de lavabos, dutxes i banyeres 

0 

l) Utilitzar al menys un producte obtingut del reciclatge de productes (de la 
construcció, pneumàtics, residus d’escumes, etc.) per sub-bases, paviments, 
pannells aïllants i d’altres usos S’entén que es refereix a una ”família de 
productes” (per exemple totes les “pintures”, tots els “aïllaments”, etc.) 

0 



 

m) En cas de demolició prèvia, reutilitzar tots els residus petris generats en la 
construcció del nou edifici  

0 

n) Que les diferents entitats privatives de l’edifici, (tots els habitatges, oficines, 
etc.), disposin de ventilació creuada natural, entenent per aquesta la 
proporcionada per façanes oposades o en cantonada, o per elements que 
comptabilitzin pel càlcul de perímetre de façana Es considera que hi ha ventilació 
creuada en una unitat privativa en cantonada quan aquesta disposa de més 
d’una obertura en cada façana per poder crear corrent d’aire. Segons el 
D.259/2003 de requisits mínims d’habitabilitat en els edificis d’habitatge, els 
elements que computen en el càlcul de perímetre de façana (i a on poden 
ventilar habitacions) són les façanes i els patis d’illa. 

5 

o) Utilitzar energies renovables per obtenir la climatització (calefacció i/o 
refrigeració) de l’edifici El sistema ha d’estar dimensionat per cobrir un mínim del 
30% de la demanda 

0 

p) Enllumenat d’espais comunitaris o d’accés, interiors o exteriors, amb detectors 
de presència, sempre que al sistema d’enllumenat no li afecti negativament 
l’encesa i apagada sovintejada 

0 

q) En edificis d’habitatges, si les obertures dels tancaments exteriors dels 
habitatges disposen de solucions de finestra, doble finestra o balconada, on el 
conjunt de bastiment i envidrament tenen aïllament a so aeri R ≥ 28 dBA S’entén 
que només afecta les obertures dels habitatges, excloent-hi les zones 
comunitàries. R = assaig en laboratori 

 0 

r) En edificis d’habitatges si els elements horitzontals de separació entre 
propietats i usuaris diferents, i també les cobertes transitables, tenen solucions 
constructives en les que el nivell d’impacte Ln en l’espai inferior sigui ≤ 74 dBA 

 0 

 

 

 

MD 4  Termini de l’obra 

 

El termini d’execució i l’ordre dels treballs quedarà establert en el Planning, que es presentarà a la DF 
abans del inici d’aquestes per tal de dur a terme la seva aprovació. Per les característiques  de l'obra, 
que permet actuar de forma simultània en l’ urbanit zació i als edificis. I per necessitat Municipal,  
es convenient que l’empresa posi el pla de treball i mitjans adients per garantir una durada de 
l’obra de 3 mesos.  

L’empresa tindrà en compte per a l’execució les necessitats de funcionament dels equipaments, que 
seran indicades per l’Ajuntament en fase d’obra, de tal forma que podrà actuar, si es convenient, 
primerament amb els interiors de l’edifici 2 previ enderroc de la part final de l’edifici 1, amb la finalitat de 
reubicar l’Associació de veïns. I totes les consideracions adients per tal d’interferir el mínim amb el 
funcionament dels serveis Municipals i altres usos existents en els equipaments, així com possibles 
activitats que es puguin dur a terme a la plaça i espais exteriors. 

 

 

 

 

 



 

MD 5  Classificació del contractista 

 

El contractista que executi les obres haurà de complir les especificacions marcades a la Normativa 
Estatal de Contratación. Aquesta normativa estableix que el contractista haurà de ser capaç d’executar 
obres dins de les categories: 

       I. Grup C: Edificacions 

Subgrup 1: Demolicions, CAT A 

Subgrup 2: estructures de fabrica i formigó, CAT B 

Subgrup 4: ram de paleta. CAT B 

Subgrup 6: pavimenta. CAT A 

Subgrup 7: aïllaments i impermeabilitzacions. CAT A 

Subgrup 8: fusteria. CAT A 

Subgrup 9: tancaments metàl·lics. CAT A 

 

II. Grup G:VIALES Y PISTAS 

Subgrup 4. Con firmes de mezclas bituminosas CAT A 

Subgrup 6. Obras viales sin qualificación específica CAT A 

 

III. Grup I:INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

Subgrup 1. Enllumenats, il·luminacions i balises lluminoses CAT A 

Subgrup 7: Telecomunicacions i instal·lacions, CAT A 

 

 IV. Grup J: INSTAL·LACIONS MECÀNIQUES 

Subgrup 2: De ventilació, calefacció i climatització, CAT A 

Subgrup 4: De lampista i sanitàries, CAT A 

 

 

MD 6  Pressupost  

El pressupost d’execució per contracte puja la quantitat de 452.651,85 € (21% d’IVA inclòs). 

 

 

 

 

L’arquitecte 

 

 

 

 

 

Vilafranca del Penedès, maig de 2017. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MC MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

MC 0 Treballs previs, replanteig general i adequaci ó del terreny 

S’enderroca completament les tres crugies estructurals de l’edifici 1, des del nivell de coronament murets 
sustentació sostre sanitari, el forjat sanitari, els murs de càrrega, façanes, forjat de coberta i coberta.  A 
mes, caldrà executar l’enderroc sense produir cap afectació al mur de càrrega i estructura de la part de 
l’edifici que es manté, a rehabilitar. 

Hi ha una afectació a un servei públic, concretament a un traçat de línies de telecomunicacions que 
passen paral·leles a la façana de l’edifici 1 a la part on aquest s’amplia una vegada dut a terme 
l’enderroc. Està grafiat al plànol de serveis afectats, s’ha dut a terme la consulta a companyia, i s’ha 
previst els treballs necessaris per al desviament d’aquest servei en el tram afectat. 

MC 1 Sustentació de l’edifici  

La cota de fonamentació de l’estructura nova és  -2m referida a la cota  0,00 del projecte. 

Aquesta cota correspon a l’anomenat nivell 2, llims argilosos/argiles llimoses. 

Com a paràmetres de càlcul s’han utilitzat els que figuren a l’estudi geotècnic.   

MC 2 Sistema estructural (aplicable només a l’ampli ació) 

MC 2.1 Fonamentació i contenció de terres 

Descripció 

  

Segons la informació obtinguda, les recomanacions i les conclusions de l’estudi geotècnic  que forma part 
d’aquest projecte com a documentació annexa, s’ha adoptat la fonamentació directa com la solució més 
idònia per a aquest projecte. 

La fonamentació prevista respon a la tipologia de fonamentació directa de formigó armat, amb sabates 
corregudes a sota del nivell de recolzament del tancament de la càmera sanitària, i a continuació s’arriba a 
la cota de fonament definitiu amb formigó en massa. 

En aquest projecte no es preveuen excavacions ni reblerts que no siguin els propis de la fonamentació de 
l’edifici, de l’execució de les soleres i del reblert entre l’excavació i els murets de tancament de la càmera 
sanitària. 

Previsió de possibles interaccions amb edificis o s erveis veïns 

No es preveuen més enllà de les que es puguin generar al propi edifici objecte del projecte doncs s’intervé 
en dues edificacions aïllades. 

  

Dimensionat 

Pel dimensionat dels fonament s’han considerat el pes propi de l’estructura i les sobrecàrregues d’ús 
segons la tipologia de l’obra i càrrega admissible del terreny. 

Recobriments mínims per durabilitat i resistència a l foc 

Atès a les característiques del terreny i de l’ambient, i segons la classificació d’exposició ambiental de 
l’estructura de l’EHE-08, les sabates i els murs de contenció tenen una classe general d’exposició: IIa, 
sense cap classe d’exposició específica.              

El recobriment mínim d’una armadura s’ha de complir en qualsevol punt. Per garantir aquests valors 
mínims, es prescriu en projecte el recobriment nominal que és el que queda reflectit en els plànols i el que 
servirà per definir els separadors. 

Als plànols d’estructura s’especifiquen els recobriments nominals en funció del període de vida útil de 
l’estructura de 50 anys, del tipus d’ambient i/o de la resistència al foc necessària dels diferents elements 



 

estructurals. Aquests valors dels recobriments corresponen a formigó elaborat amb ciment CEM I o amb 
altres tipus de ciment, o amb addicions,  i per a un control d’execució estadístic. 

  

Caracterització dels materials 

 

- El formigó dels elements de fonamentació i contenció, en concordança amb el tipus d’exposició a 
l’ambient de l’estructura i amb el càlcul estructural, serà: 

o HA-25/B/30/IIa  

o nivell de control: estadístic 

- L’acer d’armar serà: 

o barres corrugades: B500S 

o malles electrosoldades: B500T 

 

Coeficients parcials de seguretat dels materials pe r Estats Límit Últims (*) 

Situació de projecte Formigó γc Acer d’armar γs 

Persistent o transitòria 1,5 1,15 

Accidental 1,3 1,0 

(*) 
Aquests valors dels coeficients parcials de seguretat del formigó i de l’acer corresponen a les desviacions 

geomètriques màximes definides en el punt 5.1.1 pel cas de l’acer i en el 5.3.d) pel cas de les seccions de formigó 
de l’Annex 11 de l’EHE-08 

 

Per als Estats Límit de Servei els coeficients parcials de seguretat  del formigó i l’acer tenen el valor igual a 
la unitat. 

 

MC 2.2 Estructura 

Descripció 

L’estructura de l’ampliació consta de planta baixa, amb una base de sostre sanitari i un sostre de coberta 
amb una llum entre recolzaments de 6,7m. 

L’estructura horitzontal del sostre sanitari serà amb forjat de 30cm de biguetes autoportants i capa de 
compressió de formigó armat, recolzada als murs de càrrega. 

L’estructura horitzontal del sostre de coberta serà també amb forjat de 30cm de semibiguetes de formigó 
armat i capa de compressió. 

El fabricant del sistema de forjat haurà d’aportar els corresponents certificats de compliment del sostre a 
les càrregues permanents i temporals sobre l’estructura en cada cas. 

Segons s’ha indicat a l’apartat MD 3.3 “Seguretat en cas d’incendi”, al punt Condicions per a la Intervenció 
de bombers, en aquest projecte no és necessari preveure càrregues específiques per a la intervenció dels 
bombers. 

 

 

 
 
 

 



 

 

MC 3 Sistemes d’envolvent i acabats exteriors 

 

La coberta es existent i es rehabilita, es procedeix a retirar per parts la xapa metàl·lica existent, amb la 
finalitat de dotar d’aïllament tèrmic l’interior de la càmera d’aire, disposant l’aïllament directament a sobre 
del parament superior del forjat. També es duran a terme els treballs necessaris per mantenir la càmera 
d’aire ventilada, mitjançant forats entre els envanets de recolzament i a les façanes.  Tot seguit es reposa 
la mateixa coberta que prèviament ha estat extreta parcialment i acopiada amb cura a la part de coberta 
no executada. Degudament protegida amb peces de fusta tricapa i els mitjans adients.  La coberta, per 
tant, mantindrà l’aspecte actual una vegada reinstal·lada de nou.  Tanmateix es renoven tots els 
elements de remat perimetral a la coberta, els quals definiran l’entrega entre la nova façana ventilada i la 
coberta en la seva entrega al canaló de recollida d’aigües.  Per tant, des de la plaça es veuran els 
coronaments perimetrals superiors a l’edifici. I des d’un punt alt, des dels edificis de l’entorn, no es 
percebrà una actuació sobre la coberta existent. 

Les façanes seran ventilades amb acabat amb placa plana de fibrociment (panell de ciment reforçat HD) 
de 8 mm. de gruix, els quals es dimensionaran a mida segons el modulat definit als plànols de façana. En 
aquest cas el sistema previst es del tipus Equitone model Etercolor o formal i tècnicament equivalent.  
L’acabat de les plaques serà de 2 colors beix clar, arenós. Amb plaques llises i definició exacte del color 
a definir per la Direcció Facultativa sobre unes mostres que el constructor aportarà.  Els panells van 
fixats sobre perfileria d'alumini compost d'esquadres fixades mecànicament sobre parament vertical per 
assegurar la planimetria, perfils verticals tipus ´´T´´ de 2 mm de gruix i fixacions ocultes químiques dels 
panells sobre perfileria ´´T´´, seguint les indicacions de la DO. 

A dins la càmera ventilada s’hi disposarà l'aïllament tèrmic exterior mitjançant panells de llana de roca 
(Conductivitat tèrmica 0,034 W/mK i resistència al foc A1) de 60 mm. de gruix fixat a la paret existent 
mitjançant espigues de percusió amb clau de plàstic.    

La resta de la façana, a partir de la línia de forjat, entre el sostre de la planta baixa i la coberta, tots els 
frontals que donen pendent a la mateixa. Estaran solucionats amb un revestiment d’arrebossat i pintat. 
En la mesura del possible s’aprofitaran els arrebossats existents. 

Hi ha una part de les façanes de l’edifici 2, la que no correspon a l’estació transformadora (ET), la qual 
estarà completament arrebossada i pintada, doncs en aquesta façana se li confereix un aspecte mes 
convencional per integració amb l’entorn immediat. 

A nivell de tancaments practicables, totes les carpinteries es renovaran amb carpinteries d’alumini lacat 
amb trencament de pont tèrmic, que es col·locaran sobre un bastiment d’acer galvanitzat que alhora 
disposarà d’un marc perimetral de planxa que servirà per tancar lateralment la càmera d’aire ventilada 
definida per la nova façana de plaques.  Aquestes carpinteries, en la seva major part son amb doble 
vidre transparent amb càmera d’aire, amb llunes de seguretat tant per l’interior com per l’exterior, en 
aquest cas el sistema disposa de protecció solar mitjançant un “screen” interior.  Les carpinteries 
d’alumini seran llises de color burdeus mat sense relleu, a escollir el color i acabat definitiu per la DO 
sobre una mostra. 

Hi ha alguna carpinteria la qual s’incorpora a banys i zones de major privacitat que en aquest cas es de 
vidre translúcid i està situada darrer d’un panell del sistema de façana amb perforacions, a mode de 
gelosia, i serveixen principalment per a ventilar estances humides. 

A l’edifici 1, la part d’obra nova respecte de la part existent, s’articula amb un cos totalment tancat amb 
vidre translúcid de 20cm per tota l’alçada amb peces del tipus U-glass, siliconades entre elles totalment 
segellades. Aquest cos permet la ventilació interior per tancaments practicables i actuarà a mode de 
galeria d’accés i formalment potencia la zona d’entrada que en un edifici de tanta longitud, permet trencar 
aquesta linealitat i articular el cos extrem de major alçada. 

 

 

 

 

 



 

MC 4 Sistemes de compartimentació i acabats interio rs. 

 

En l’edifici 1, en la seva major part es du a terme una rehabilitació que inclou la façana i coberta, i manté 
les compartimentacions existents, no hi intervé.  Les quals son amb material ceràmica, definides 
principalment pels tancaments de mur de càrrega de maó calat que separa cada crugia estructural 
edificada i que es manté com a un mòdul que confereix unitat al conjunt i a les peces interiors. I les 
petites estances tancades a dins d’aquestes crugies, petits lavabos o altres, estan compartimentats amb 
envà ceràmic. 

A la part que s’amplia de l’edifici 1, les compartimentacions també venen definides per la pròpia 
estructura en mur de càrrega i a nivell interior amb envans placa de guix laminat.  Tipus pladur o 
equivalent. 

 

A l’edifici 2, es du a terme una redistribució interior. En una part, la sala polivalent del centre cívic, es un 
espai diàfan sense compartimentar. Separat de l’altre part de l’edifici amb un envà placa de guix laminat 
de 12 cm de gruix total amb una ànima interior de llana de roca. 

La compartimentació de l’espai destinat a l’Associació de veïns es du a terme també amb envans de 
placa de guix laminat de 6cm en total. 

MC 5 Sistemes d’acabats 

 

La intervenció en conjunt té diversos graus d’actuació o intervenció, i per tant, d’actuacions en acabats. 

A l’edifici 1, en l’ampliació en obra nova disposa tota ella de fals sostre amb plaques de fibres minerals 
de color marró o beix clar. En la resta dels dos edificis no hi ha cap altre fals sostre. 

Els paviments de l’ampliació de l’edifici 1, la sala es de linòleum, i per unificar també ho es el despatx 
que s’integra en el conjunt de “casa petita”. Mentre que l’entrada en galeria, es un paviment d’acabat 
fretessat amb quars de color polit i encerat.  La resta de l’edifici 1, es mantindran els paviments existents 
que son diversos, majoritàriament de linòleum sobre el terratzo original. 

A l’edifici 2, a part de la zona que no es redistribueix com son la zona de bar i banys que manté el 
paviment existent de terratzo, es disposa un paviment d’acabat de gres. Prèviament es disposarà un auto 
anivellant per a anivellar la sala, i la zona destinada a AAVV, que en aquests moments disposa d’un 
lleuger pendent. 

Els paraments massissos son en la major part enguixats per l’interior, i pintats. Els panells de cartró-guix 
es pintaran en la seva totalitat. 

Les carpinteries d’alumini aniran protegides amb screens beix molt clar o blancs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MC 6 Sistema de condicionament, instal·lacions i se rveis 

 

El solar disposa de les infraestructures dels serveis d’aigua, gas, electricitat, telecomunicacions i 
clavegueram. 

Els dos edificis estan equipats amb els següents serveis i instal·lacions: 

- Evacuació d’aigües residuals i pluvials 

- Extracció de bafs de la cuina (edifici 1) 

- Ventilació natural dels diferents espais.  

- Instal·lacions de protecció contra incendi 

En aquest projecte de remodelació i adequació de les instal·lacions, es preveu   dissenyar-les i 
dimensionar  les instal·lacions per complir els requisits del CTE i de la resta de normativa d’aplicació i 
adequar-les a les noves necessitats.  

A més, la implantació de les instal·lacions en l’obra considera l’exigència de limitar la transmissió de 
nivells de soroll i vibracions, en compliment del DB HR. 

En planta baixa es situen les connexions de servei d’aigua, electricitat i telecomunicacions, així com la 
centralització de comptadors  d’aigua i electricitat.  

La coberta de cada edifici en la que es situen els compressors dels equips de climatització. Serà 
accessible des de  l’exterior a efectes de manteniment.  

 

MC 6.1 Sistemes de transport 

Instal·lació d’ascensor 

Com que es tracta de dos edificis de planta baixa no està previst la instal·lació d’ascensor. 

 

MC 6.2 Instal·lacions de lampisteria 

La instal·lació de fontaneria donarà servei als locals sanitaris i a la cuina del edifici 1. 

El subministrament serà directe de la xarxa pública amb comptador. 

L’equipament disposarà d’aigua freda que alimentarà els equips de rentamans, els inodors i aigüeres. 

El comptador de cada edifici  s’ubica  de forma encastada  en un  armari a la façana de cada edifici. 
Les seves dimensions són d’acord a les especificacions fixades per la companyia subministradora i 
permetran efectuar amb normalitat la seva lectura, així com els treballs de manteniment i 
conservació. Es garanteix la seva ventilació així com el seu desguàs per gravetat a la xarxa de 
sanejament. 

La instal·lació es dissenyarà de forma que garanteixi les exigències bàsiques HS-4 del CTE i 
d’altres reglamentacions,  en quant a: 

- qualitat de l’aigua 

- proteccions contra retorns 

- condicions mínimes de subministrament als punts de consum (cabal i 
pressió) 

- manteniment 

- estalvi d’aigua, 

- en les següents condicions: 



 

 

 
Qualitat de l’aigua Els materials i el disseny de la instal·lació garanteix la qualitat de 

l’aigua subministrada, la seva compatibilitat amb el tipus d’aigua i 
amb els diferents elements de la instal·lació  a més de no disminuir la 
vida útil de la instal·lació.  

Protecció contra retorns  Es disposen de sistemes antiretorn. 
S’estableix discontinuïtats entre les instal·lacions de subministrament 
d’aigua i les d’evacuació, així com entre les primeres i l’arribada de 
l’aigua als aparells i equips de la instal·lació. 

Condicions mínimes  de 
subministrament als 
punts de consum 

Cabals  
instantanis 
mínims: 

Aigua Freda i Calenta 
q ≥ 0,10l/s � rentamans, bidet, inodor 
q ≥ 0,15l/s � rentavaixelles, aixeta aïllada 
q ≥ 0,20l/s � dutxa, banyera < 1,40m, aigüera i 

rentadora domèstica, safareig, 
abocador 

q ≥ 0,30l/s � banyera ≥ 1,40m 

Pressió: Pressió mínima :   Aixetes, en general    
→ P ≥ 100kPa 

Escalfadors  → P ≥ 150kPa 
Pressió màxima : Qualsevol punt de consum  

→ P ≤ 500kPa 

Manteniment Es preveu el possible buidat de qualsevol tram de la xarxa. 
Els locals on s’instal·len els equips i elements de la instal·lació tenen 
les dimensions suficients.  
Es garanteix l’accessibilitat de la instal·lació quan passi per zones 
comunes. 

Estalvi d’aigua Les cisternes dels inodors disposen de mecanismes d’estalvi d’aigua 

Totes les instal·lacions s’executaran d’acord amb la normativa vigent CTE DB HS-4 
“Subministrament d’aigua”, les especificacions fixades pel D. 21/2006 d’Eco eficiència, així com  les 
especificacions de la Companyia subministradora.  

El traçat, característiques i dimensionat s’indica als plànols. 

 

MC 6.4 Evacuació d’aigües 

La instal·lació d’evacuació d’aigües recull de forma separativa les aigües residuals i les pluvials de l’edifici, 
conduint-les a la xarxa general  municipal.  La connexió a la xarca general és existent i no es modifica.   

La instal·lació es dissenya de forma que garanteixi les exigències bàsiques  HS-5 del CTE i d’altres 
reglamentacions en quant a: 

- ventilació 

- traçat 

- dimensionat 

- manteniment 

en les següents condicions: 
 

Ventilació Es disposa de sistema de ventilació que permet l’evacuació dels gasos i 
garanteix el correcte funcionament dels tancaments hidràulics 

Traçat El traçat i el pendent de la instal·lació faciliten l’evacuació de les aigües 
residuals i dels residus evitant-ne la retenció.  

Dimensionat La instal·lació es dimensiona per a transportar els cabals previsibles en 
condicions segures 

Manteniment Es dissenya de forma que siguin accessible 



 

 

El seu disseny, dimensionat i execució garantiran les exigències bàsiques HS-5 mitjançant el compliment 
del CTE (R.D. 314/2006) DB HS-5 “Evacuació d’aigües”, les especificacions fixades pel D. 21/2006 d’Eco 
eficiència, així com  les especificacions del “Reglament dels Serveis Públics de Sanejament” (D. 130/2003). 

El traçat, característiques i dimensionat s’indica als plànols. 

Disseny i posada en obra 

L’abocament d’aigües residuals i el d’aigües pluvials pel carrer baltà de Cela, disposant-se el corresponent 
sifó general previ al clavegueró. 

Les aigües residuals corresponen als aparells sanitaris. Les aigües pluvials són les de les cobertes, i la 
previsió pel pati interior. 

Les aigües s’evacuen per gravetat.   

Les xarxes disposaran de ventilació primària.  

- Elements de la xarxa d’aigües residuals 
Cada aparell sanitari disposarà de tancament hidràulic. 

Els inodors es connectaran directament al baixant. Les derivacions individuals de la resta d’aparells s’uniran 
a un ramal de desguàs que desemboqui en el baixant. 

El desguàs de les aigüeres, safareigs, rentamans no estaran a més de 4 m del baixant i es connectarà amb 
un pendent entre el 2,5 i 5 %.´ 

Els baixants d’aigües residuals circulen per calaixos verticals d’obra fins a la connexió amb el col·lector.  

Per garantir la ventilació primària, el baixant es perllonga fins a la coberta, sobresortint com a mínim, 1,30 
d’altura sobre la teulada.  

Es disposaran registres a peu de baixant, canvis de direcció i entroncaments en els col·lectors. El sifó 
general registrable, que es col·loca previ a la connexió al clavegueró de la xarxa urbana, disposarà d’una 
columna de ventilació fins a la coberta instal·lada entre el sifó i la connexió al clavegueró. 

- Elements de la instal·lació de la xarxa d’aigües pluvials 
La teulada a una aigües disposa d’un canalo de xapa metàl·lica lacada. Els terrats desguassen en buneres 
amb sifó hidràulic.  

La recollida d’aigües del pati es fa amb buneres sifòniques amb reixeta plana. Els baixants recullen les 
aigües pluvials de la teulada i dels terrats fins als col·lectors. 

 Es col·loquen per la cambra de les dues façanes i fixats a paret ≥ 12 cm.  

Es disposaran registres a peu de baixant, canvis de direcció i entroncaments en els col·lectors. El sifó 
general registrable que es col·locarà previ a la connexió al clavegueró de la xarxa urbana disposarà d’una 
columna de ventilació fins a la coberta instal·lada entre el sifó i la connexió al clavegueró. 

Materials i equips 

Les canalitzacions es construiran amb un sistema de tub de PVC sèrie B per als baixants, petita evacuació i 
ventilació; i tub de PVC a pressió per als col·lectors horitzontals. Les unions i elements especials es resolen 
amb peces de PVC del mateix sistema amb unions encolades i amb junta de goma en trams de baixants i 
col·lectors.  

Els materials i equips compliran les condicions de l’apartat 4 “Productes de la construcció” del DB HS 5. 

Dimensionat 

Els diàmetres de les canonades seran els adients per a transportar els cabals previsibles en condicions 
segures. Mai no es reduirà el diàmetre en sentit d’evacuació de les aigües. 

En l’Annex a la Memòria de Càlculs d’instal·lacions es desenvolupa el dimensionat. 

 

Tipus d’aparell sanitari  Unitats de desguàs UD  

Lavabo  1 

Bidet  2 

Dutxa  2 



 

Banyera (amb o sense dutxa)  3 

Inodor  Amb cisterna  4 

Aigüera De cuina 3 

Safareig 3 

Abocador - 

Bunera sifònica  1 

Rentavaixelles  3 

Rentadora 3 

Cambra higiènica  

(lavabo, inodor, banyera i bidet) 

Inodor amb cisterna 7 

Cambra higiènica  

(lavabo, inodor i dutxa) 

Inodor amb cisterna 6 

 
Pel que fa al cabal d’aigües pluvials , la intensitat pluviomètrica, “i”, del municipi Vilafranca del Penedès, comarca 
de l’Alt Penedès, és de 110 mm/h (o  l/h m2) i s’ha obtingut de la Taula B1 en funció de la isohieta, “i”, 50, i de la 
zona pluviomètrica, B, que s’extreuen del mapa de la figura B1 (Apèndix B del CTE DB HS 5). 

MC 6.5 Instal·lacions tèrmiques  

Instal·lacions de climatització (calefacció, refrig eració, ventilació) i producció d'aigua calenta 
sanitària 

L’equipament disposa d’instal·lacions tèrmiques (calefacció i refrigeració) apropiades per garantir el 
benestar dels ocupants i regulant el rendiment de les mateixes i dels seus equips, donant 
compliment al Reglament d’instal·lacions tèrmiques, RITE.  

 El projecte preveu que es disposin de les instal·lacions tèrmiques individuals de calefacció i refrigeració per 
cadascuna de les estàncies interiors i parcialment als recorreguts de pas. 

 Les instal·lacions es dissenyaran de forma que garanteixin les exigències bàsiques HE-2 Rendiment   de 
les instal·lacions tèrmiques i compliran les exigències tècniques de benestar i higiene, eficiència  energètica 
i seguretat que estableix el RITE 07 (RD 1027/2007). 

Tenint en compte que la potència nominal tèrmica de cada edifici serà inferior als 70 kW tèrmics,  
caldrà fe la legalització corresponent en funció de la potencia instal·lada. 

L’equipament de l’edifici 1, consta d’una  bomba de calor dimensionades pel volum dels diferents 
espais amb unitats interiors independents amb una sola possibilitat de servei a l’hora o calor o fred.  

Totes les unitat portaran estaran connectades a un sistema de control centralitzat i telegestionat i 
controlat  amb accés des de Internet.  

 

 

L’edifici 2  

Les solucions estan basades en sistemes de caudal variable de refrigerant ( VRF ). Les bombes 
estan situades en coberta de l’edifici segons plànols. 

En aquest edifici hi ha activitats i horaris molt diferents, per tant s’ha optat per tres maquines 
independents en funció de l’espai, l’activitat i els seus horaris. 

 
La emissió tèrmica es farà mitjançant unitats interiors de paret a totes les estances i amb un control 
personalitzat.. 

 
En tot moment s’ha de garantir que les unitats interiors no excedeixin el nivell sonor segons 
normativa. 
 



 

Totes les unitat portaran estaran connectades a un sistema de control centralitzat i telegestionat i 
controlat  amb accés des de Internet.  

Sistemes de ventilació (no vinculades a les instal· lacions tèrmiques) 

L’edifici disposa de les condicions de ventilació per tal de garantir les exigències bàsiques de 
qualitat interior de l’aire, HS 3, i millorar el confort i l’estalvi d’energia. 

Per tal motiu, es proposa  una ventilació natural creuada mitjança finestres a façana a totes les 
estàncies de l’equipament. 

 

Instal·lacions elèctriques 

Actualment l’edifici 1 compta amb tres comptadors elèctrics i aprofitem aquesta remodelació per 
unificar els tres subministres en un de sol, a més de fer una ampliació de potencia com a 
conseqüència de substituir l’actual calefacció de gas per una climatització de tot l’edifici mitjança 
bomba de calor. 

 

L’edifici 2 compta amb un sol subministre elèctric que s’ampliarà també com a a conseqüència de 
substituir l’actual sistema de calefacció mitjança una caldera de gas per un sistema de climatització 
mitjança bomba de calor. 

El subministrament elèctric dels dos edificis  és directe de la xarxa pública amb potència suficient, 
en Baixa Tensió.. 

Els comptadors s’ubiquen en un armari en façana de fàcil i lliure accés. Les seves dimensions són 
d’acord a les especificacions de la seva normativa i a les de la companyia subministradora i 
permetran efectuar amb normalitat la lectura, així com els treballs de manteniment i conservació. Es 
garantirà la seva ventilació i s’evitaran possibles inundacions.  

La instal·lació es dissenya d’acord amb la normativa vigent, de forma que garanteixi la potència i 
estabilitat necessària pel correcte funcionament dels diferents usos.  

L’edifici disposarà de subministrament elèctric (amb una tensió en el seu interior de 230 volts en 
alimentació monofàsica i 230/400 volts en alimentació trifàsica), garantint la seguretat de les 
persones i dels béns, i assegurant el normal funcionament d’altres instal·lacions i serveis. La 
instal·lació de subministrament elèctric s’adaptarà al que s’estableix en el Reglament Electrotècnic  
de Baixa Tensió i les seves instruccions complementàries (REBT, Real Decret 842/2002 del 2 d’ 
Agost) així com les Normes Tècniques Particulars de Fecsa-Endesa que fan referència als 
Embrancaments i Instal·lacions d’enllaç en Baixa Tensió. 

La instal·lació a cada edifici  està formada per les escomeses actuals, Caixa General de Protecció 
(CGP) ubicada a l’entrada de l’equipament (límit de la propietat pública i privada), la Línia General 
d’Alimentació (LGA) que uneix la CGP i l’actual centralització de comptadors.  

Constarà també de la instal·lació de posada a terra que garantirà una resistència a terra de R ≤ 10 
Ω. i estarà formada per un conductor de terra formant una anella perimetral a la que també s’hi 
connectarà l’elèctrode vertical de l’antena.  

A l’armari de centralització de comptadors de cada edifici es preveu a l’actual espai per a la 
col·locació d’un comptador trifàsic. La porta de l’armari es dissenya sense bastidors intermedis i 
ventila directament a l’exterior. 

A cada edifici des de la centralització de comptadors surt la derivació individual que va per l’interior  
de tub encastat  fins el quadre general de protecció i d’aquí s’alimenta els diferents subquadres. 

La previsió d’espais per a la instal·lació elèctrica, així com pels seus elements i equips, i les 
característiques que cal satisfer es complimentaran d’acord el que especifica el REBT i les Normes 
Tècniques Particulars i es recullen a continuació en la fitxa resum de la instal·lació elèctrica. 

Els materials i equips compliran les condicions establertes a les Instruccions corresponents del 
REBT i altres especificacions que li siguin d’aplicació.  

Les especificacions i característiques dels materials i equips de la instal·lació, queden recollides a 
la fitxa resum de la instal·lació que s’adjunta al final d’aquest apartat. 

La previsió de càrregues s’estableix segons el que s’indica en la ITC-BT-10, considerant la càrrega 
del conjunt i que es preveu  per l’edifici ! és de 34,64  Kw. i per l’edifici 2 és de  34,64Kw. 



 

 

Instal·lacions d’il·luminació 

 

En els espais que no hi ha actuació a nivell interior, no es modifica l’actual instal·lació d’enllumenat  i es 
manté les lluminàries en el seu emplaçament actual. 

La instal·lació d’il·luminació on s’actua s’ajustarà a les prescripcions del Reglament Electrotècnic  de Baixa 
Tensió i les seves instruccions complementàries (REBT), les del DB SUA-4 “Seguretat enfront el risc causat 
per il·luminació inadequada”, les del DB HE-3 “Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació”, les 
especificacions fixades pel D. 21/2006 d’Eco eficiència i les fixades pel Reglament d’ascensors. 

Enllumenat funcional 

Les zones comunes de circulació disposarà d’enllumenat funcional i es garantiran els nivell 
mínims d’il·luminació següents (d’acord al DB SUA-4): 

- zones de circulació interiors� E ≥ 100 lux 
- Aules i despatxos  � E ≥ 350 lux 

Els valors d’eficiència energètica de la instal·lació d’il·luminació (VEEI) garanteixen els fixats 
pel DB HE3, i es concreten en: 

- zones comunes � VEEI ≤ 4 W/m2 (per cada 100 lux) 
- Aules i despatxos � VEEI ≤ 3,5 W/m2 (per cada 100 lux) 

Als lavabos en tractar-se de zones d’ús esporàdic, el control d’encesa i apagada es realitzarà 
per un sistema de detecció de presència o temporitzat. 

Enllumenat d’emergència 

Es disposarà d’enllumenat d’emergència al recorregut d’evacuació incloent els passadissos i 
les escales que condueixen fins a l’exterior. Es garantiran els nivells d’il·luminació, E, 
següents: 

- recorreguts d’evacuació � E ≥ 1 lux 
- instal·lacions manuals de PCI� E ≥ 5 lux 
- quadres d’enllumenat dels servies comuns i de l’aparcament � E ≥ 5 lux 

 

Els materials i equips compliran les condicions establertes a les Instruccions corresponents del REBT i 
altres especificacions que li siguin d’aplicació.  

El grau de protecció de les lluminàries serà d’adequat al lloc en que s’ubica. 

La instal·lació d’il·luminació es projecta de manera que garanteixi els valors de la il·luminància mitja, 
l’eficiència energètica límit de la instal·lació (VEEI) i la potència màxima d’iluminació instal·lada. 

Per al càlcul de la il·luminància mitja s’utilitza el mètode del flux i la justificació del valor VEEI es fa segons 
les prescripcions del DB HE-3 “Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació”. 

 

Telecomunicacions i Informàtica 

  
Es preveu una instal·lació de telecomunicacions i informàtica molt limitada doncs és mantindran les 
actuals escomeses de Telefónica i una petita instal·lació d’informàtica que queda perfectament 
definida en els plànols del projecte que s’acompanya. 
 

 

Instal·lacions de protecció contra incendi 

La instal·lació de predació contra incendis serà bàsicament mitjança extintors manuals.  
La ubicació dels elements i dels components corresponents s’indica en els plànols.  

 
Es disposaran d’extintors portàtils de pols polivalent i eficàcia 21A – 144B/C, situats cada 15 m des de 
qualsevol origen d’evacuació. Es col·locaran sobre suports verticals de manera que la part superior de 
l’extintor quedi, com a màxim, a 1,70 m del terra. 



 

 

Sistemes Alarmes d’intrusió 

No es preveu un sistema de seguretat antirobatori. 

 

 

MN. NORMATIVA APLICABLE  

MN 1 Edificació 

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

� Codi Tècnic de l'Edificació i altres reglaments i disposicions d'àmbit estatal 

�  Normatives d'àmbit autonòmic 

� Normatives d'àmbit local 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. NORMATIVA TÈCNICA GENERAL 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Normativa tècnica general d’Edificació  
 

El Decret 462/1971 del Ministerio de la Vivienda  (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección 
de obras de edificación", estableix que en la memòria i en el plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol 
projecte d'edificació es faci constar expressament l'observança de les normas de la presidencia del gobierno i les del 
ministerio de la vivienda sobre la construcció vigents. 

És per això convenient que en la memòria figuri un paràgraf que faci al·lusió a l'esmentat decret i especifiqui que en el 
projecte s'han observat les normes vigents aplicables sobre construcció. 

Així mateix, en el plec de prescripcions tècniques particulars s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables 
sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes. 

El marc normatiu actual de l’edificació es basa en la Llei d’Ordenació de l’Edificació, que es desplega amb el Codi 
tècnic de l’Edificació, CTE, i es complementa amb la resta de reglaments i disposicions d’àmbit estatal, autonòmic i 
local. També, cal tenir present que, en molts casos, el text legal remet a altres normes, com UNE-EN, UNE, CEI, CEN. 

Paral·lelament, per garantir les exigències de qualitat de l’edificació, les característiques tècniques dels productes, 
equips i sistemes que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, hauran de dur el marcatge CE, de conformitat 
amb la Directiva 89/106/CEE de productes de construcció, i els Decrets i normes harmonitzades que la despleguen. 

En aquest document d’ajuda la normativa tècnica s’ha estructurat en relació als capítols del projecte per facilitar la 
seva aplicació. S’ordena en aspectes generals, requisits generals de l’edifici, sistemes constructius i, finalment, 
documentació complementària del projecte com la certificació energètica o el control de qualitat. S’identifica en color 
negre la normativa d’àmbit estatal, en color vermell la normativa de l’àmbit català i en color blau es preveuen les 
possibles ordenances i disposicions municipals. 

Aquesta relació de normativa tècnica té caràcter genèric i caldrà adequar-la i completar-la en cada projecte en funció 
del seu abast i dels usos previstos. 



 

 

Normativa tècnica general d’Edificació  
 

Aspectes generals 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals de l’estat per a 
l’any 2003. art. 105 

  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) 

Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción 

RD 1630/1992 modificat pel RD 1329/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 

O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91) 

Libro de Ordenes y visitas  

D 461/1997, de 11 de març 

Certificado final de dirección de obras 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) 

Ley de Contratos del sector público 

Ley 30/2007 (BOE: 31.10.07) 

Desarrollo parcial de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector público 

RD 817/2009 (BOE: 15.05.09) 

Llei de l’Obra pública 

Llei 3/2007 (DOGC: 06.07.07) 

 
 

REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ 
 

Ús de l’edifici  
 

Habitatge 

Llei de l'habitatge                                              

Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008) 

Condicions d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat   

D 55/2009 (DOGC 9/4/2009). Incorpora condicions d’accessibilitat per als edificis d’habitatge, tant elements comuns com a 
l’interior de l’habitatge. 

Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels habitatges 

D 282/91 (DOGC:15/01/92) Requisits documentals per iniciar les obres. 

Llocs de treball 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 

RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad y Higiene en el 
trabajo”. (O. 09/03/1971) 

Altres usos 

Segons reglamentacions específiques 

 



 

 

Accessibilitat  
 

Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y 
utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones  

RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo de  la LIONDAU, Ley de Igualdad de oportunidades y no discriminación y 
acceso universal. 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                               

RD 314/2006, 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                                                         

Llei 20/91 (DOGC 25/11/91) 

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    

D 135/95 (DOGC 24/3/95) 

 

Seguretat estructural 
 

CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE  

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

RD 314/2006, 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). 

 

Seguretat en cas d’incendi 
 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

RD 314/2006, 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) 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 

Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10), entra en vigor 10.05.10. 

Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 

 
 

Seguretat d’utilització i accessibilitat 
 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  

SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 

SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 



 

 

             SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  

SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  

SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 

SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 

SUA-9 Accessibilitat 

RD 314/2006, 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) 

 

Salubritat 
 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS  

CTE DB HS Document Bàsic Salubritat  

HS 1 Protecció enfront de la humitat 

HS 2 Recollida i evacuació de residus 

HS 3 Qualitat de l’aire interior 

HS 4 Subministrament d’aigua 

HS 5 Evacuació d’aigües 

RD 314/2006, 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). 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 

Protecció enfront del soroll 
 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR  

CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll  

RD 314/2006, 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) 

Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 

RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) 

Llei de protecció contra la contaminació acústica 

Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)               

Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 

Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009). 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 

 

Estalvi d’energia 
 

CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE 

CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia 

HE-1 Limitació de la demanda energètica 

HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques 

HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 

HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 

HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006, 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). 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 
NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI 

 

Sistemes estructurals 
CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments  

CTE DB SE A Document Bàsic Acer  

CTE DB SE M Document Bàsic Fusta  

CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica 

CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F 

RD 314/2006, 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). 

NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural  

RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008)  

Instrucció d'Acer Estructural EAE  

RD 751/2011 (BOE 23/6/2011)  En vigor a partir del 23/12/2011 
El RD especifica que el seu  àmbit d'aplicació és per a totes les estructures i elements d'acer estructural, tant d'edificació com 
d'enginyeria civil i que en obres d'edificació es pot fer servir indistintament aquesta Instrucció i el DB SE-A Acer del Codi Tècnic de 
l'Edificació. 

NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació 
estructural dels sostres d’edificis d’habitatges  

O. 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 

 

Sistemes constructius 

CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat  

CTE DB HR Protecció davant del soroll  

CTE DB HE 1 Limitació de la demanda energètica 

CTE DB SE AE Accions en l’edificació  

CTE DB SE F Fàbrica i altres 

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F  

CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2  

RD 314/2006, 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) 

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    

D 135/95 (DOGC: 24/3/95) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 



 

 

 

Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis 

Instal·lacions d’ascensors 

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 

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. 

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. 

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 

Resolució 27/04/92 (BOE: 15/05/92) 

Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las inspecciones periódicas 

O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81) 

Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 

Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) correcció d’errors (BOE: 23/5/97) 

Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso 

Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes 

RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005) 

Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines 

RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08) 

Aplicació 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 

Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87) 

Condicions tècniques de seguretat als ascensors 

O. 9/4/84 (DOGC: 30/5/84)ampliació de terminis del DOGC: 4/2/87 i 7/2/90) 

Aclariments de diferents articles del “Reglamento de aparatos elevadores” 

O 23/12/81 (DOGC: 03/02/82) 

Plataformes elevadores verticals per a ús de persones amb mobilitat reduïda. 

Instrucció 6/2006  

 

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  

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) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  

RD 2060/2008 (BOE 05/02/2009)  

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis 
destinats a serveis públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per 
la Generalitat de Catalunya) 

D 202/98 (DOGC 06/08/98) 

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’evacuació 

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües  

RD 314/2006, 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)  

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) 

Requisits de disseny ecològic aplicables als productes que utilitzen energia 

RD 1369/2007  (BOE 23.10.2007) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  

RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 



 

 

Instal·lacions de ventilació 

CTE DB HS 3 Calidad del aire interior  

RD 314/2006, 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) 

CTE DB SI 3.7 Control de humos 

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 

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias. 

ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos 

ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para uso propio 

ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos 

RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006)  

Reglamento general del servicio público de gases combustibles 

D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es 
disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones  

O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa 
al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, 
aprovat pel RD 919/2006 

Gas-oil 

Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio" 

RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999) 
 



 

 

 

Instal·lacions d’electricitat 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

CTE DB 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) 

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energía eléctrica  

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques 

Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 
instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09  

RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008). En vigor a partir del 19.03.2008. 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de 
transformación 

RD 3275/1982 (BOE: 1/12/82) correcció d’errors (BOE: 18/1/83) 

Normas sobre ventilación  y acceso de ciertos centros de transformación 

Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 

Connexió d’instal·lacions fotovoltaiques a la xarxa de baixa tensió 

RD 1663/2000, de 29 de setembre (BOE: 30.09.00) 

Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica 

D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02) 

Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç  

Resolució ECF/45/2006 (DOGC 22/2/2007) 

Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió  

D. 363/2004 (DOGC 26/8/2004) 

Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges  

Instrucció 9/2004, de 10 de maig, Direcció General de Seguretat industrial 

Es fixa un termini provisional per a la inscripció de les instal·lacions d’energia elèctrica de baixa extensió ja 
existents, sotmeses al règim d’inspecció periòdica. 

Instrucció 10/2005, de 16 de desembre de la Direcció General d’Energia i Mines 

Es prorroguen els terminis establerts a la Instrucció 10/2005, de 16 de desembre, relativa a la inscripció de les 
instal·lacions d’energia elèctrica de baixa extensió ja existents, sotmeses al règim d’inspecció periòdica  

Instrucció 3/2010, de 16 de desembre de la Direcció General d’Energia i Mines  

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 

Instal·lacions d’il·luminació 

CTE DB HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación  

RD 314/2006, 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 SU-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 

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) 

REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

 

 



 

 

Certificació energètica dels edificis 

Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios de nueva construcción  

Real Decreto 47/2007 (BOE 31/1/2007) 

 
 

Control de qualitat 
 

Marc general 

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) 

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control  

RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)  

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 

D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94) 

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995. 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de 
reacción y de resistencia frente al fuego  

RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) i modificació per RD 110/2008 (BOE: 12.02.2008) 

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 

R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix l’EHE-08. 

RC-92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos 

O 18/12/1992 (BOE: 26/12/92) 

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 

RC-08 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 956/2008 (BOE: 19/06/2008), correcció d’errades (BOE: 11/09/2008) 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 

R 22/6/1998 (DOGC: 3/8/98) 

 



 

 

 

Gestió de residus de construcció i enderrocs 

Text refós de la Llei reguladora dels residus 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) 

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió  de 
residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 

O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002) 

Residuos y suelos contaminados    

Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011)  

 

Llibre de l’edifici 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                             

Llei 38/1999 (BOE 06/11/99); Modificació: Llei 52/2002,(BOE 31/12/02); Modificació pels Pressupostos generals de l’estat per a 
l’any 2003. art. 105 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006, 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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3 – PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 
  



1.- INTRODUCCIÓ 
 
 
1.1.- DEFINICIÓ 
 

El present Plec de Condicions Tècniques Particulars constitueix un conjunt 
d'instruccions per al desenvolupament de les Obres i conté condicions normalitzades 
pel que fa als materials i a les unitats d'obra.    
 
1.2.- ÀMBIT D'APLICACIÓ 
 

Les prescripcions d'aquest Plec, seran d'aplicació a totes les obres compreses al 
present Projecte. A tots els articles del present Plec de Condicions Tècniques 
s'entendrà que el seu contingut regeix per a les matèries que expressen els seus títols 
en quant no s'oposin a allò establert a la Llei de Bases de l'Administració Local, al 
Reglament General de Contractació i en el Plec de Clàusules Administratives Generals. 
En cas contrari sempre serà primer el contingut d'aquestes disposicions. 
 
1.3.- DISPOSICIONS TÈCNIQUES LEGALS A TENIR EN COMPTE 
 

A més del que s'especifica en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 
s'acompliran les prescripcions, en quant puguin afectar a les obres, de les 
disposicions, normes i reglaments, que es relacionen a continuació: 
 
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la Recepció de Ciments (Decret 

1312/1988 del 28 de octubre). 
 
- Plec General de Condicions per a la Recepció de Conglomerats Hidràulics de 10-

IV-64 (P.C.C.H. - 64). 
 
- EHE. 
 
- Plec General de Condicions Facultatives per a Canonades d'Abastament 

d'Aigües, aprovat per C.M. del 28 de juliol de 1974. 
 
- Plec de Condicions per a la Fabricació, Transport i Muntatge de Canonades de 

Formigó, de l'Associació Tècnica de Derivats del Ciment. 
 
- Plec de Condicions vàries de l'edificació (1948) compost pel Centre 

Experimental d'Arquitectura, aprovat pel Consell Superior dels col·legis 
d'Arquitectes i adaptat a les Obres depenents de la Direcció d'Arquitectura. 
Reimprès l'any 1963. 

 



- Plec de Condicions Tècniques de la Direcció General d'Arquitectura-1960, 
aprovat per O.M. del 4 de juny de 1973. 

 
- Normes M.V.-101 i M.V.-102, sobre edificació del "Ministerio de la Vivienda", i 

altres normes dictades per l'esmentat Ministeri i aplicables a les obres 
compreses al Present Projecte. 

 
- Norma bàsica M.V. 103/1972 sobre el "Càlcul de les estructures d'acer laminat 

en edificació", aprovat per Decret 1353/1973 del 12 d'abril. 
 
- Norma Tecnològica de l'Edificació NTE-IEP/1973, "Instal·lacions d'electricitat-

posta a terra", aprovada per C.M. del 13 de març de 1973. 
 
- Plec de Condicions Facultatives Generals per a Obres de Sanejament, aprovat 

per O.M. del 23 de juliol de 1949.  
 
- Normes d'Assaig del Laboratori del Transport i Mecànica del Sòl. 
 
- Mètodes d'Assaig del Laboratori Central (M.O.P.). 
 
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a les Obres de Carreteres i Ponts 

M.O.P. (PG-4/88) B.O.E. del 3 de març de 1988. Amb les actuacions segons 
Ordre Ministerial 8/5/89 B.O.E. del 15 de maig de 1989 i O.M. 28/9/88 B.O.E. 
del 9 d'octubre de 1989. 

 
- Instrucció de Carreteres de la Direcció General de Carreteres i Camins Veïnals. 
 
- Reglament Nacional del Treball a la Construcció i Obres Públiques i Disposicions 

complementàries (ordre 11.4.1946 i 8.2.1951). 
 
- Reglament i ordres en vigor sobre Seguretat i Higiene del Treball a la 

Construcció i Obres Públiques, especialment les dels decrets R.D.555/86 de 
21/3/86, D.27015 de 20/9/86, D.26727 de 6/10/86 i O.M. de 9/3/71 (B.O.E. 
16/3/71). 

 
- Instal·lacions de Transports i Línies en general, O.M. del 23 de febrer de 1949 

(B.O.E. del 10 d'abril). 
 
- Normes per a la Construcció de Línies Aèries de Transport d'Energia Elèctrica 

d'Alta Tensió al Serveis d'Obres Públiques. O.M. de 10 de juliol de 1948 (B.O.E. 
del 21 de juliol). 

 



- Reglament Tècnic de Baixa Tensió. O.M. del 9 de febrer de 1966 (B.O.E. del 19 
de febrer). 

 
- Reglament electrotècnic per a Baixa Tensió i instruccions complementàries, 

aprovat per Decret 4213/1973 del 20 de setembre. 
 
- Normes de Pintura de l'Institut Nacional de Tècnica Aerospacial Esteban 

Terrades (E.T.). 
 
- Instrucció de Carreteres 8.3. I-C Senyalització d'Obres. 
 
- Instrucció de Carreteres 6.1. I-C, 6.2. I-C Seccions de ferm. 
 
- Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat al Subministrament 

d'Energia (Decret del 12 de maig de 1954). 
 
- Reglament Tècnic de Línies Elèctriques Aèries d'Alta Tensió (Decret 3151/68 de 

28 de novembre). 
 
- Reglaments sobre instal·lacions i funcionament de Centrals Elèctriques i 

Estacions Transformadores, aprovats per Ordre del 23 de febrer de 1949. 
 
- Normes Tecnològiques de l'Edificació (N.T.E.) del Ministerio de la Vivienda. 
 
- Normes i Instruccions del Ministerio de la Vivienda sobre Enllumenat Urbà. 

 
- Normes UNE declarades d'obligat compliment. 
 
- Recomanacions d'U.N.E.S.A. 
 
- Recomanacions Internacionals sobre enllumenat de les Vies Públiques, 

publicades pel Ministerio de Obras Públicas. 
 

Quantes altres disposicions, normes i reglaments que, pel seu caràcter general i 
contingut, afectin a les Obres i hagin entrat en vigor en el moment de l'adjudicació 
d'aquestes. 
 

Aquests Plecs de Condicions i Normes seran d'aplicació en tots aquells casos en 
que no es contradigui el que està disposat expressament al present Plec de 
Prescripcions Tècniques. En cas de contradicció entre Plec i Norma, queda a judici  de 
la Direcció Facultativa decidir les prescripcions a complir. 
 
 



1.4.- CONDICIONS GENERALS 
 

Tots els materials que s'utilitzin a les obres hauran d'acomplir les condicions que 
s'estableixen en aquest Capítol i ser aprovats per la Direcció d'Obra. 
 

Serà obligació del Contractista avisar la Direcció d'Obra de les procedències 
dels materials que vagin a ser utilitzats, amb anticipació suficient del moment de fer-
los servir, per a que puguin executar-se els assaigs oportuns. 
 

Tots els materials que es proposin per al seu ús a les Obres, hauran de ser 
examinats i assajats abans de la seva acceptació. L'acceptació, en qualsevol moment, 
d'un material no serà obstacle per a que sigui rebutjat en el futur si es troben 
defectes de qualitat o uniformitat. Qualsevol treball que es realitzi amb materials no 
assajats o no aprovats per la Direcció d'Obra, podrà ser considerat com defectuós. 
 

Els materials s'emmagatzemaran de tal manera que s'asseguri la conservació de 
les seves característiques i aptituds per a l'ús en l'Obra i en forma que faciliti la seva 
inspecció. 

 
Tot material que no acompleixi les especificacions o hagi estat rebutjat, serà 

retirat de l'Obra immediatament, excepte si té autorització de la Direcció d'Obra. 
 
 
1.5.- DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
 

Les obres objecte del present PROJECTE PER A LA REFORMA DELS EQUIPAMENTS I 
PLAÇA DOCTOR BONET, -Centre Cívic Espirall-,  al municipi de Vilafranca del Penedès, 
es troben descrites a la memòria, així com en els corresponents annexos.



2. - DISPOSICIONS  GENERALS 
 
2.1.- CONTRADICCIONS I OMISSIONS DEL PROJECTE 
 
 Els treballs mencionats en el Plec de Condicions i omesos en els Plànols o 
viceversa, hauran d'ésser executats com si fossin exposats en els dos documents. En cas 
de contradicció entre els Plànols i el Plec de Condicions, prevaldrà allò prescrit en 
aquest últim. 
 
 Les omissions en els Plànols i Plecs de Condicions i les descripcions errònies dels 
detalls de l'Obra que siguin indispensables per a portar a terme l'esperit o intenció 
exposats en els esmentats documents, no només no eximiran el Contractista de 
l'obligació d'executar aquests detalls d'obra omesos o erròniament descrits, sinó que, al 
contrari, hauran de ser executats com si haguessin estat completa i correctament 
especificats en els Plànols i Plec de Condicions. 
 
2.2.- AUTORITAT DE LA DIRECCIÓ D'OBRA 
 
 La Direcció d'Obra resoldrà qualsevol qüestió que sorgeixi referent a la qualitat 
dels materials emprats de les diferents unitats d'obra contractades, interpretació de 
Plànols i especificacions i, en general, tots els problemes que es plantegin durant 
l'execució dels treballs encomanats, sempre que estiguin dins de les atribucions que li 
concedeixi la Legislació vigent sobre el particular. 
 
2.3.- SUB-CONTRACTES 
 
 Cap part de les Obres podrà ser subcontractada sense consentiment previ de 
la Direcció d'Obra de les mateixes, a mes caldrà acomplir la Llei 32/2006, de 18 
d’octubre, reguladora de la sucontractació en el sector de la construcció, on 
queda ben clara les responsabilitats i garanties, cadenes de subcontractacions, i la 
necessitat d’un llibre de subcontractació. 
 Les sol·licituds per cedir qualsevol part del contracte hauran de formular-se per 
escrit i acompanyar-se amb un testimoni que acrediti que l'organització que s'ha 
d'encarregar dels treballs que han de ser objecte de subcontracte està particularment 
capacitada i equipada per a la seva execució. L'acceptació del subcontracte no eximirà 
al Contractista de la seva responsabilitat contractual. 
 
2.4.- PROGRAMA DE TREBALL 
 
 Abans del començament de les Obres, el Contractista sotmetrà a l'aprovació de 
l'Administració un programa de treball, amb especificacions dels terminis parcials i data 
d'acabament de les diferents unitats d'obra, compatible amb el termini total d'execució. 
Aquest pla, una vegada aprovat, s'incorporarà a aquest Plec i adquirirà, per tant, 



caràcter contractual. 
 
 El Contractista presentarà, tanmateix, una relació completa dels serveis, equips i 
maquinària que es compromet a utilitzar en cada una de les etapes del Pla. Els mitjans 
proposats quedaran adscrits a l'Obra sense que en cap cas, el Contractista pugui retirar-
los sense autorització de l'Administració. 
 
 L'acceptació del Pla i de la relació de mitjans auxiliars proposats no implicarà 
excempció alguna de responsabilitat per al Contractista en cas d'incompliment dels 
terminis parcials o totals convinguts. 
 
2.5.- REPLANTEIG DE LES OBRES 
 
 El contractista serà responsable dels replanteigs necessaris per a la seva execució 
i subministrarà a la Direcció d’Obra tota la informació que es precisi perquè les Obres 
puguin ser realitzades. 
 
 El Contractista haurà de proveir, al seu càrrec, tots els materials, equips i mà 
d'obra necessaris per efectuar els esmentats replanteigs i determinar els punts de 
control o de referència que es requereixin. 
 
 
2.6.- INICIACIÓ I AVANÇ DE LES OBRES 
 
 El Contractista iniciarà les Obres tan aviat com rebi l'ordre de la Direcció d'Obra, i 
començarà els treballs en els punts que s'assenyalin. La seva realització s'efectuarà de 
manera que pugui garantir-se el seu acabament, d'acord amb el Projecte que va servir 
de base al Contracte, en els terminis programats. 
 
2.7.- PLÀNOLS DE DETALL DE LES OBRES 
 
 A petició de la Direcció d'Obra, el Contractista prepararà tots els Plànols de 
detall que s'estimin necessaris per a l'execució de les obres contractades. Els Plànols 
esmentats es sotmetran a l'aprovació de la Direcció d'Obra, acompanyats si cal per les 
Memòries i Càlculs justificatius que es requereixin per a la seva major comprensió. 
 
2.8.- MODIFICACIONS DEL PROJECTE D'OBRA 
 
 Si l'execució de les Obres implica la necessitat ineludible d'introduir certes 
modificacions en el Projecte, durant el seu desenvolupament, la Direcció d'Obra podrà 
ordenar o proposar les modificacions que consideri necessàries d'acord amb aquest Plec 
i la Legislació vigent sobre la matèria. 
 



2.9.- OBLIGACIÓ DE REDACTAR ELS PLÀNOLS AL FINAL D'OBRA 
 
 El Contractista està obligat a redactar, al seu càrrec, els Plànols final d'Obra 
(Plànols "as build") a mida que es vagin executant les diferents unitats d'obra. 
 La Direcció d'Obra podrà exigir-los sempre que ho consideri oportú i  en particular 
en el moment de la certificació de la unitat corresponent. 
 
2.10.- PERMISOS I LLICÈNCIES 
 
 El Contractista haurà d'obtenir, al seu càrrec, tots els permisos o llicències 
necessàries per a l'execució de les Obres, exceptuant els corresponents a l'expropiació 
de les zones definides en el Projecte. 
 
2.11.- SENYALITZACIÓ DE LES OBRES I PROTECCIÓ DEL TRÀNSIT 
 
 La senyalització de les Obres durant la seva execució es fa d'acord amb l'Ordre 
Ministerial del 14 de març de 1960, els aclariments complementaris que es recullen a 
l'O.M. núm. 67/1960 de la Direcció General de Carreteres i altres disposicions 
actualment vigents al respecte, o que poguessin fer-se executives abans de la 
finalització de les Obres. 
L'execució de les Obres es programarà i realitzarà de manera que les molèsties que es 
derivin per al trànsit siguin mínimes. La part de plataforma per la que es canalitzi el 
trànsit ha de mantenir-se en perfectes condicions de rodolada. En iguals condicions 
s'hauran de mantenir els desviaments precisos. 
 
2.12.- CONSTRUCCIÓ I CONSERVACIÓ DELS DESVIAMENTS 
 
 Si l'execució de les Obres exigís la construcció de desviaments provisionals o 
rampes d'accés a trams parcials o totalment acabats, aquests es construiran d'acord a 
les característiques que figuren en els corresponents Plànols de detall i documents que 
es redactin durant l'Obra i s'abonaran d'igual manera que les restants obres 
contractades. La seva conservació durant el termini d'utilització estarà a càrrec del 
Contractista. 
 
 En tot cas, l'execució de les Obres es programarà i realitzarà de manera que les 
molèsties que es derivin per al trànsit siguin mínimes, i el Contractista adoptarà les 
mesures necessàries per a la seva perfecta regulació. 
 
 Si les circumstàncies ho requereixen, la Direcció d'Obra podrà exigir la col·locació 
de semàfors. 
 
 
 



2.13.- PRECAUCIÓ CONTRA INCENDIS 
 
 El Contractista haurà d'atendre's a les disposicions vigents per a la prevenció i 
control d'incendis, així com a les que dicti la Direcció d'Obra. 
 En tot cas, adoptarà les mesures necessàries per evitar que s'encenguin focs 
innecessaris, i serà responsable de la propagació dels que es requereixin per a l'execució 
de les Obres, així com dels mals i perjudicis que per aquest motiu es produeixin. 
 
2.14.- AMUNTEGAMENT, AMIDAMENT I APROFITAMENT DE MATERIALS 
 
 Els materials s'emmagatzemaran de manera que s'asseguri la preservació de la 
seva qualitat i per tant l'acceptació per a la utilització a l'Obra, requisits que hauran de 
ser comprovats en el moment de la seva utilització. 
 
 Les superfícies emprades com a zones d'amuntegament hauran de recondicionar-
se una vegada acabada la utilització dels materials amuntegats en elles, de manera que 
puguin recuperar el seu aspecte original. Totes les despeses requerides per això aniran a 
càrrec del Contractista. 
 
 El Contractista haurà de situar, en els punts que designi la Direcció d'Obra, les 
balances o instal·lacions necessàries per efectuar els amidaments per pes requerits, i la 
seva utilització haurà d'anar precedida de la corresponent aprovació per l'esmentada 
Direcció. 
 
 Els materials que hagin d'abonar-se per unitat de volum seran mesurats, en 
principi, sobre vehicles adequats, en els punts en que hagin d'utilitzar-se. Aquests 
vehicles hauran de ser prèviament aprovats per la Direcció d'Obra i, a no ser que tots 
ells tinguin una capacitat uniforme, cada vehicle autoritzat portarà una marca, 
clarament llegible, que indiqui la seva capacitat en les condicions utilitzades per a la 
seva aprovació. Quan s'autoritzi la conversió de pes a volum, o viceversa, els factors de 
conversió seran definits per la Direcció d'Obra qui, per escrit, justificarà al Contractista 
els valors adoptats. 
 
2.15.- RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES 
 
 El Contractista podrà utilitzar en les obres de contracte, la pedra, grava, sorres o 
el material seleccionat que trobi en les excavacions, materials que s'abonaran d'acord 
amb els preus que per a ells s'hagin establert en el Contracte. En qualsevol cas, el 
Contractista haurà de proveir els materials necessaris per executar aquelles parts de 
l'Obra, la realització de les quals s'hagi previst executar amb materials utilitzats en 
altres unitats. 
 Els serveis públics o privats que resultin afectats hauran d'ésser reparats a càrrec 
del Contractista, de manera immediata. 



 
 Les persones que resultin perjudicades hauran d'ésser compensades 
adequadament, a càrrec del Contractista. 
 
 Les propietats públiques o privades que resultin afectades hauran d'ésser 
reparades a càrrec del Contractista, restablint les primitives condicions o compensant 
els danys i perjudicis causats de qualsevol altre manera acceptable. 
 
 De la mateixa manera, el Contractista serà responsable de tots els objectes que 
es trobin o descobreixin durant l'execució de les Obres, havent de donar notícia 
immediata de les troballes a la Direcció d'Obra i col·locar-los sota custòdia. 
 
 Especialment adoptarà les mesures necessàries per tal d'evitar la contaminació 
de rius, llacs i dipòsits d'aigua per efecte dels combustibles, olis, lligants o qualsevol 
altre material que pugui ésser perjudicial, durant l'execució de les Obres. 
 
2.16.- CONSERVACIÓ DEL PAISATGE I CONSERVACIÓ , REPOSICIÓ I PROCEDÈNCIA DE 
LES PLANTACIONS 
 
 El Contractista posarà especial atenció a l'efecte que puguin tenir les diferents 
operacions i instal·lacions que necessiti realitzar per a la consecució del Contracte sobre 
l'estètica i el paisatge de les zones en que  es trobin situades les Obres. 
 
 En aquest sentit, es tindrà cura que els arbres, fites, tanques, petrils i altres 
elements que puguin ser perjudicats durant les Obres, siguin degudament protegits per 
evitar possibles destrosses que, en cas de produir-se, seran restaurades a càrrec seu. 
 
 De la mateixa manera, tindrà cura del seu emplaçament i del sentit estètic de les 
seves instal·lacions, construccions, dipòsits i amuntegaments que, en tot cas, hauran de 
ser prèviament autoritzats per la Direcció d'Obra. 
Es defineix com a conservació de les plantacions els treballs de  
neteja,esporgada, artigues, excavacions de sots, tractament  
fitosanitaris, execució de vents i tutors, regs, etc., així com la reposició  
a les plantacions i sembres i quantes cures culturals siguin necessàries  
per tal de garantir les sembres i plantacions realitzades. 
         
Els treballs de conservació de las plantacions s’ajustaran al que  
prescriuen les respectives unitats d’obra. 
         
Un cop acabada l’execució de l’obra, el contractista procedirà a la  
neteja de la zona d’obra i zones que confrontin , transportant a  
l’abocador els materials que sobrin o que hagin estat rebutjats cobrint  
les rases, enretirant les instal·lacions provisionals, etc. 



 La conservació de les plantacions durant l’execució de les obres no es  
d’abonament directe, ja que el seu import es considera inclòs als  
respectius preus unitaris. 
          
La conservació de les plantacions durant el període de garantia i fins a  
llur recepció definitiva, s’abonarà mitjançant la partida alçada de  
‘conservació de les plantacions’ que figuri al Pressupost del projecte. 
         
 En cas de no existir la partida alçada especifica per a la ‘conservació  
de les plantacions’, s’entén que l’import dels esmentats treballs resta  
inclòs als respectius preus unitaris, no procedint per part de  
l’administració a cap mena d’indemnització, el contractista haurà de  
seguir conservant les plantacions fins a la recepció definitiva de les  
mateixes. 
Es defineix com a reposició, la substitució de les plantes, que el   
contractista haurà d’efectuar durant l’execució de les obres i durant el  
període de garantia fins a llur recepció definitiva, quan les espècies  
corresponents no hagin tingut el desenvolupament previst a judici de la  
Direcció d’obra, o hagin estat danyades per accidents       
Les plantes necessàries per a dur a terme les plantacions hauran de procedir de vivers 
acreditats i ubicats a zones on els factors ecològics siguin semblants als de la zona on 
s’han d’executar les plantacions. 
 
 
2.17.- CONSERVACIÓ DE LES OBRES EXECUTADES 
 
 El Contractista queda compromès a conservar, al seu càrrec, i fins que siguin 
rebudes provisionalment, totes les obres que integrin el Projecte. 
 
 De la mateixa manera queda obligat a la conservació de les obres durant un 
termini de garantia, a partir de la data de la recepció provisional, havent de substituir, 
al  
seu càrrec, qualsevol part d’aquestes que hagi experimentat desplaçament o sofert 
deteriorament per negligència o altres motius que li siguin imputables o com a 
conseqüència dels agents atmosfèrics previsibles o qualsevol altra causa que no es pugui 
considerar com inevitable. 
 
 El Contractista no rebrà cap partida per a la conservació de les Obres durant el 
termini de garantia, ja que les despeses corresponents es consideren incloses en els 
preus unitaris contractats. 
 
 
 



2.18.- NETEJA FINAL DE LES OBRES 
 
 Una vegada que les Obres s'hagin acabat, totes les instal·lacions de dipòsits i 
edificis, de caràcter temporal i per al servei de l'Obra, hauran de ser remoguts i els llocs 
del seu emplaçament restaurats a la seva forma original. 
 
 De la mateixa manera hauran de tractar-se els camins provisionals, inclosos els 
accessos a préstecs o pedreres, els quals s'abandonaran tan aviat com no sigui 
necessària la seva utilització. Tanmateix, es condicionaran, de la millor manera que 
sigui possible, procurant que quedin en condicions acceptables. 
 
 Tot això s'executarà de manera que les zones afectades quedin completament 
netes i en condicions estètiques d'acord amb el paisatge circumdant. 
 Aquests treballs es consideraran inclosos en el contracte i, per tant, no seran 
objecte d'abonaments directes per a la seva realització. 
 
 
 
2.19.- DESPESES DE CARÀCTER GENERAL A CÀRREC DEL CONTRACTISTA 
 
 
 Queden a càrrec del Contractista les despeses que origini el replanteig general de 
les Obres o la seva comprovació, els replanteigs parcials d'aquestes, així com el dret 
d'inspecció que legalment estigui autoritzat al personal facultatiu, els de construcció, 
remoguda i retirada de tota classe de construccions auxiliars; els de lloguer o adquisició 
de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials; els de protecció d'amuntegaments 
o de les pròpies Obres contra tot deteriorament, mal o incendi, acomplint els requisits 
vigents per a l'emmagatzematge d'explosius i carburants; els de neteja i evacuació de 
deixalles i escombraries; els de construcció i conservació durant el termini de la seva 
utilització de petites rampes provisionals d'accés a trams parcials o totalment acabats; 
els de conservació durant el mateix termini de tota classe de desviaments que no es 
facin aprofitant carreteres existents; els de conservació de desguassos; els de 
subministrament, col·locació i conservació de senyals de trànsit i altres recursos 
necessaris per a proporcionar seguretat dins de les Obres; els de remoguda de les 
instal·lacions, eines materials i neteja general de l'Obra a  
l'acabament dels muntatges, conservació i retirada d'instal·lacions per al 
subministrament d'aigua i energia elèctrica necessària per a les Obres, així com 
l'adquisició de les esmentades aigües i energia; els de les instal·lacions provisionals; els 
de retirada de materials refusats i correcció de les deficiències observades i posades de 
manifest pels corresponents assaigs i proves. 
 
 En els casos de resolució de Contracte qualsevulla que sigui la causa que la 
motivi, estaran a càrrec del Contractista les despeses originades per liquidació, així com 



les de retirada dels mitjans auxiliars emprats o no en l'execució de les Obres. 
 
 
 
2.20.- ASSAIGS DE CONTROL 
 
 Els assaigs es realitzaran d'acord amb les Normes actuals d'assaig del Laboratori 
de Transport i Mecànica del Sòl, les de l'Institut Eduardo Torroja de la Construcció i del 
Ciment i les que successivament puguin ser d'aplicació. 
 
 Si les companyies de serveis fixen un subministrador i/o instal·lador dels 
materials, el contractista ho haurà d'acceptar, sense que això sigui motiu de cap 
reclamació econòmica per part del contractista. 
 

•  El Contractista abonarà als laboratoris respectius, a les tarifes oficialment 
aprovades, tots els assaigs que es realitzin segons la previsió expressa en el 
pressupost . No comptabilitzant-se en aquest import aquells assaigs que donin 
un resultat negatiu. 

 
 
 
2.21.- RECEPCIÓ  
 
 El Contractista comunicarà per escrit a la Direcció d'Obra la data prevista per a la 
finalització de les Obres amb una antelació de trenta (30) dies hàbils, el qual ho 
comunicarà a l'Ajuntament, qui nomenarà el seu Representant per a la recepció 
provisional i qui, al mateix  temps, fixarà la data per a aquesta mateixa, comunicant-la 
per escrit al Contractista i a la Direcció d'Obra. 
 
 El Contractista haurà d'assistir a la recepció o perdrà la possibilitat de fer constar 
reclamacions en Acta. 
 
 S'aixecarà per triplicat un Acta de la recepció que firmaran el Representant de 
l'Ajuntament, la Direcció d'Obra i el Contractista, i s'elevarà a l'aprovació de la 
Superioritat. 
 
2.22.- OBLIGACIONS GENERALS I COMPLIMENT DE LA LEGISLACIÓ VIGENT 
 
 El Contractista, sota la seva responsabilitat, queda obligat a complir totes les 
disposicions de caràcter social contingudes en el Reglament General de Treball en la 
Indústria de la Construcció i aplicables en torn del règim local del treball, o que 
posteriorment es dictin. El Contractista queda obligat també a complir tot allò que 
disposi la Llei de Protecció a la Indústria Nacional i el Reglament que la desenvolupa, 



així com les restants que siguin aplicables o que puguin dictar-se. 
 
2.23.- TERMINI D'EXECUCIÓ 
 
 El termini d'execució començarà a contar des de la data de la signatura de l'Acta 
de Replanteig. 
 
 L'Acta de Replanteig es signarà en el termini màxim de quinze (15) dies a partir 
de la data de l'adjudicació definitiva. 
 
2.24.- TERMINI DE GARANTIA  
 
El termini de garantia començarà a comptar des de la data de l'Acta de Recepció 
Provisional. 
 
2.25.- PENALITZACIONS 
 
 El Contractista Adjudicatari de les Obres sofrirà una penalització per cada dia 
hàbil que excedeixi del termini d'execució de les obres previst en el Projecte. 
L'esmentada penalització serà, en el seu cas, descomptada de la liquidació de les obres. 
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2.26.- ALTRES CONSIDERACIONS GENERALS 
 

Les següents consideracions generals prevaldran en cas de contradicció amb altres 
documents del projecte. 
 

1)  L’amidament del ferro es farà sobre els plànols de projecte. No es comptaran 
solapaments,  separadors, cavallets, etc, els quals es consideraran repercutits 
en el preu del ferro. 

 
2) Els amidaments dels moviments de terres es faran sobre perfil teòric, no 

considerant-se cap increment en concepte d’esponjament. Aquest es considera 
repercutit en el preu de la unitat d’obra. Exactament el mateix en el cas de 
runes. 

 
3) Els ofertants al concurs per a l’execució de l’obra hauran d’estudiar i analitzar 

el projecte. Si en el projecte hi ha algun oblit o mancança d’amidament, 
l’ofertant farà la seva oferta econòmica de manera que inclogui l’execució 
d’aquestes partides oblidades o amb poc amidament.  

 



4) La Direcció d’Obra podrà demanar al Contractista, i aquest estarà obligat a 
lliurar-li, qualsevol definició, aclariment, fitxa de característiques tècniques, 
plànol, etc, que consideri necessària per a l’execució dels treballs. 

 
5) Tots els materials a utilitzar durant l’obra i tots els equips a col·locar a l’obra 

requeriran l’aprovació de la D.O, prèvia proposta formal per part del 
contractista. 

 
6) Els encofrats a utilitzar durant l’obra seran nous. Només es permetran 5 

“postes” i prèviament a la col·locació de l’encofrat, aquest haurà de ser 
aprovat per la D.O., no podent presentar cap resta de brutícia o 
deteriorament.  

 
7) L’encofrat es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2) de superfície de 

formigó mesurat sobre plànol. Si no hi hagués preu per a l’encofrat, s’entendrà 
inclòs en el m3 de formigó posat a obra. 

 
El preu unitari de l’encofrat inclou tots els dispositius i les operacions 
necessàries (inclosa la cintra si es necessités), per evitar qualsevol moviment 
de l’encofrat durant el formigonat i primer enduriment del formigó. També 
inclou el tractament antiadherent, el desencofrat i la part proporcional de 
tapes laterals, com també tots els matavius i forats que fixi la Direcció 
Facultativa. 

 
8) Tots els dipòsits que hagin de contenir líquids hauran de ser segellats i 

impermeabilitzats interiorment amb un producte aprovat per la D.O. El cost es 
considera repercutit al preu de les diferents partides del dipòsit. 

9) Tots els dipòsits que hagin de contenir líquids hauran de ser provats 
hidràulicament, a càrrec del contractista, amb aigua neta i prèviament a la 
seva posada en servei. 

 
10) El Contractista haurà de presentar un Pla de Control de qualitat que haurà de 

ser aprovat per la D.O. 
 

11)  El Contractista resta obligat a pagar els assaigs de Control de Qualitat 
requerits per la DO, i segons el Pressupost de Contracte de l’Obra, no 
comptabilitzant-se en aquest import aquells assaigs que donin un resultat 
negatiu. 

 
12)  Tots els accessos i demés obres i elements auxiliars aniran a compta del 

contractista. Es consideren repercutits a les diferents partides de l’obra. 
 



13)  Les Partides Alçades del pressupost són d’Abonament íntegre sempre i quan la 
direcció d’Obra no decideixi el contrari. 

 
14)  Cas que hi hagi qualsevol contradicció entre els diferents documents del 

projecte, prevaldrà el criteri de la Direcció d’Obra. 
 

15)  Per cada dia natural de retard en l’execució del termini global de les obres 
s’aplicarà una sanció del 1 per mil del pressupost de contracte.  

 
16)  Per cada dia natural de retard en els terminis parcials que estableixi el Pla 

d’Obres s’aplicarà una sanció del 0,1 per mil del pressupost de contracte. 
 

17)  Els soldadors que intervinguin a l’obra hauran de tenir l’homologació 6G. 
 

18)  Les soldadures hauran de complir la qualificació “1” de la Norma UNE 14011. 
 

19)  Les propostes que realitzi el contractista s’hauran de documentar 
completament (plànols, càlculs, certificats, etc) per a ser considerades per la 
D.O. 

 
20) El Projecte as-built serà executat pel Contractista, al seu    càrrec, en el 

termini màxim d'un mes a comptar des del dia d'acabament del seu contracte. 
L'incompliment d'aquest termini tindrà les mateixes repercussions que 
l'incompliment del termini d'obra." 
 

21) Si durant el transcurs de les obres fora necessari executar treballs no 
especificats en el Projecte, 
 

1.- Necessari per poder desenvolupar l’obra. El contractista esta obligat a 
executar-los segons les instruccions que a l’efecte rebrà de la Direcció Facultativa, 
s’emetrà el corresponent preu contradictori elaborat d’acord amb els preus 
simples del pressupost. 
 
2.- No necessari per l’obra. El contractista no estarà obligat a executar-lo fins que 
no rebi l’aprovació de la despesa d’aquest nou treball per part de la Junta de 
Govern Local. 
 

Vilafranca del Penedès, maig 2017 
 
 
Antoni Armengol Romagosa      
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1 -  CONJUNTS DE PARTIDES D'EDIFICACIÓ 
 
15 -  COBERTES 
 
151 -  COBERTES PLANES 
 
1512 -  COBERTES PLANES NO TRANSITABLES 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
15123NCR. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de coberta plana no transitable amb capa de protecció granular.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Coberta invertida:  

- Formació de pendents  

- Capa separadora en sistema d'impermeabilització no adherit  

- Sistema d'impermeabilització amb làmines  

- Aïllament tèrmic  

- Capa separadora antipunxonament i filtrant  

- Capa de protecció de palet de riera  

- Coberta convencional amb pendents d'argila expandida:  

- Barrera de vapor  

- Formació de pendents i aïllament tèrmic  

- Capa de protecció de morter  

- Capa separadora en sistema d'impermeabilització no adherit  

- Sistema d'impermeabilització amb làmines  

- Capa separadora antipunxonament  

- Capa de protecció amb formigó lleuger d'argila expandida  

- Coberta convencional amb pendents de formigó:  

- Formació de pendents  

- Barrera de vapor  

- Aïllament tèrmic  

- Capa separadora en sistema d'impermeabilització no adherit  

- Sistema d'impermeabilització amb làmines  

- Capa separadora antipunxonament  

- Capa de protecció de palet de riera  

S'ha considerat la impermeabilització amb els següents tipus de membrana:  

- Membrana amb làmina de PVC 

- Membrana amb làmina bituminosa 

- Membrana amb làmina elastomèrica  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Coberta invertida:  

- Formació de pendents 

- Col·locació del geotèxtil, com a capa separadora 

- Col·locació de la membrana impermeabilitzant 

- Col·locació de les plaques d'aïllament 

- Col·locació del geotèxtil, com a capa antipunxonament  

- Execució de la capa de protecció de palet de riera  

- Coberta convencional amb pendents d'argila expandida:  

- Estesa de la barrera de vapor 

- Abocada i formació de la capa de pendents amb argila expandida en sec 

- Execució de la capa de protecció de morter, amb acabat remolinat 

- Estesa del geotèxtil, com a capa separadora 

- Col·locació de la membrana impermeabilitzant  

- Col·locació del geotèxtil, com a capa antipunxonament  

- Execució de la capa de protecció amb formigó lleuger d'argila expandida  

- Coberta convencional amb pendents de formigó:  

- Abocada i formació de la capa de pendents amb formigó amb acabat remolinat 

- Estesa de la barrera de vapor 

- Col·locació de les plaques d'aïllament 

- Estesa del geotèxtil, com a capa separadora 

- Execució de la membrana impermeabilitzant  

- Col·locació del geotèxtil, com a capa antipunxonament  
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- Execució de la capa de protecció de palet de riera  

  

CONDICIONS GENERALS:  

La coberta ha de ser estanca a l'aigua de pluja i ha d'evitar l'aparició d'humitat de condensacions.  

Ha de tenir la forma i el pendent indicades en la Documentació Tècnica o en el seu defecte, les 

indicades per la DF.  

El pendent ha de ser l'adequat per conduir l'aigua cap els elements d'evacuació.  

La superfície d'acabat ha de ser plana i no transitable. 

L'accés a la coberta serà només a efectes de conservació i manteniment.  

La barrera de vapor ha de quedar col·locada immediatament sota l'aïllament.  

La barrera de vapor ha de quedar col·locada sota el fons i els laterals de la capa d'aïllament.  

Cal garantir que tots els components que formen el sistema i que han d'estar en contacte, son 

químicament compatibles, en cas contrari, cal interposar entre ells una capa separadora.  

S'han de respectar les sortides d'aigua previstes a la coberta. Han d'estar connectades als baixants 

i protegides amb un morrió amb reixa.  

La coberta ha de tenir junts de dilatació que han d'afectar a les diferents capes, a partir de 

l'element que serveix de suport.  

S'han de respectar els junts estructurals i de dilatació del suport.  

El junt ha de quedar ple en tota la seva dimensió, de material elàstic. Aquest material ha de garantir 

la separació entre els elements d'obra entre els quals s'intercala.  

Els junts de dilatació han de quedar situats en:  

- Encontre amb parament vertical 

- Junt estructural  

Les vores del junt han de ser aixamfranades amb un angle de 45º.  

Pendent:  >= 1%; <= 5%  

Separació entre junts de dilatació:  <= 15 m  

Amplària del junt:  >= 3 cm  

  

FORMACIÓ DE PENDENTS:  

Ha de tenir una cohesió i estabilitat suficients davant les sol·licitacions mecàniques i tèrmiques 

i la seva constitució ha de ser l'adequada per tal de rebre la resta de components de la coberta. 

Quan el material constitutiu no tingui la resistència i cohesió necessàries per a les sol·licitacions 

mecàniques de la posada en obra, ha de quedar reforçat amb una capa de morter del gruix necessari 

per a aquest fi.  

Si es suport de la capa d'impermeabilització, el material constitutiu ha de ser compatible amb el 

material impermeabilitzant i amb el sistema d'unió de la capa d'impermeabilització, en cas contrari 

cal interposar una capa separadora.  

  

CAPA DE PROTECCIÓ DE MORTER DE CIMENT:  

Ha de quedar ben adherit al suport.  

Ha de tenir el gruix previst. Ha de ser plana i llisa.  

Hi ha d'haver junts de dilatació de tot el gruix de la capa, que han de coincidir amb els del suport.  

  

CAPA D'IMPERMEABILITZACIÓ:  

El conjunt de la membrana ha de cobrir tota la superfície per impermeabilitzar.  

L'aplicació, col·locació i fixació, en el seu cas, ha de complir les condicions específiques per 

a cada tipus de material.  

Si s'utilitza un sistema no adherit, la coberta s'ha de protegir amb una capa de protecció pesada.  

En el sistema d'impermeabilització no adherit, la membrana no ha de quedar adherida al suport, 

excepte en el perímetre i al voltant de tots els elements que la traspassin.  

En els punts singulars, cal respectar les condicions de disposició de bandes de reforç i d'acabament, 

les de continuïtat o discontinuïtat, relatives al sistema d'impermeabilització que s'utilitzi.  

Els acords de la membrana amb els paraments verticals han de ser aixamfranats o corbats.  

La impermeabilització ha de cavalcar sobre el parament vertical, per sobre de la protecció de la 

coberta.  

L'acabament superior de la impermeabilització ha d'impedir la filtració de l'aigua de pluja, en 

el parament.  

La forma de l'acabament superior ha de complir l'especificat en l'apartat 2.4.4.1.2 del DB HS 1.  

La impermeabilització ha de cavalcar per damunt de les ales de la bonera o de la canal.  

La unió de la impermeabilització amb la bonera o la canal ha de ser estanca.  

La impermeabilització ha de ser contínua en els junts de dilatació.  

Cavalcament de la impermeabilització sobre el parament vertical:  >= 20 cm  

Cavalcament de la impermeabilització en els elements de desgüàs:  >= 10 cm  

  

CAPA SEPARADORA:  

La capa separadora per a evitar l'adherència entre capes, en el sistema d'impermeabilització no 

adherit, ha de quedar col·locada immediatament a sota de la membrana impermeabilitzant, excepte 

en els punts a on aquesta hagi d'anar adherida (perímetre, elements que traspassen la coberta, etc.).  

La capa separadora com a protecció de la impermeabilització, quan aquesta te poca resistència al 
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punxonament, ha d'evitar el contacte de la capa de protecció amb la impermeabilització en tota la 

superfície transitable de la coberta.  

La capa separadora com a protecció de l'aïllament ha d'evitar el contacte de la capa de protecció 

amb l'aïllament en tota la superfície transitable de la coberta.  

No ha de quedar adherida al suport en cap punt.  

Ha de garantir la no adherència entre els components del sistema entre els que s'intercala.  

Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb què hagi d'estar en contacte.  

  

AÏLLAMENT TÈRMIC:  

El material constitutiu de l'aïllament tèrmic ha de tenir una cohesió i estabilitat suficient per 

tal de proporcionar al sistema la solidesa necessària davant les sol·licitacions mecàniques  

Si l'aïllament tèrmic es col·loca per sobre de la capa d'impermeabilització i ha de quedar exposat 

al contacte amb l'aigua, ha de tenir unes característiques adequades per a aquesta situació.  

Quan l'aïllament es col·loca sota la capa d'impermeabilització i el material no te les propietats 

adequades per a quedar exposat a l'acció de l'aigua, no ha de quedar sense protecció impermeable 

en cap punt.  

L'aïllament ha de quedar col·locat sobre el suport sense adherir.  

Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar, sense que es produeixin ponts tèrmics.  

  

CAPA DE PROTECCIÓ:  

Ha de servir de protecció a la capa d'impermeabilització, en el tipus de coberta convencional, per 

tal d'evitar l'acció de les radiacions ultraviolades i l'impacte tèrmic directe del sol.  

Ha de facilitar l'evacuació de l'aigua cap els punts de desgüàs.  

La capa de grava ha de tenir un gruix uniforme, sense interrupcions ni discontinuïtats. 

La grava o palet de riera ha d'estar  net, sense terra i ha de ser de canto arrodonit.  

Gruix de la capa:  >= 5 cm  

Toleràncies d'execució:  

- Gruix de la capa:  ± 10 mm  

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El suport ha d'estar net, sense irregularitats.  

No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha 

d'assegurar l'estabilitat de coberta feta.  

Abans de col·locar la làmina, han d'estar col·locades les bases de les boneres, i aquestes han d'estar 

connectades als baixants.  

Els components de la coberta s'han d'aplicar en unes condicions ambientals que estiguin dins dels 

marges prescrits en les corresponents especificacions d'aplicació.  

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.  

Quan s'han d'interrompre els treballs, s'han de protegir els elements de la coberta que ja estan 

col·locats.  

En els materials lleugers, cal prendre les mesures necessàries, per a que el vent ni d'altres accions 

els desplacin.  

 
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%  

No inclou la realització d'elements especials com ara els minvells, els aiguafons, etc.  

 
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.  

  

IMPERMABILITZACIO AMB MEMBRANA DE PVC:  

* UNE 104416:2001 Materiales sintéticos. Sistemas de impermeabilización de cubiertas realizados 

con membranas impermeabilizantes formadas con láminas de poli(cloruro de vinilo) plastificado. 

Instrucciones, control, utilización y mantenimiento.  

  

IMPERMABILITZACIO AMB MEMBRANA BITUMINOSA:  

* UNE 104402:1996 Sistemas para la impermeabilización de cubiertas con materiales bituminosos y 
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bituminosos modificados.  

* UNE 104400-3:1999 Instrucciones para la puesta en obra de sistemas de impermeabilización con 

membranas asfálticas para la impermeabilización y rehabilitación de cubiertas. Control, utilización 

y mantenimiento.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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E -  PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ 
 
E2 -  ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
E22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
E221 -  EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E221C272. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Neteja i esbrossada del terreny  

- Excavació per a caixa de paviment  

- Excavació per a buidat de soterrani  

- Excavació per a rebaix  

- Excavació per dames  

- Excavació de roca a cel obert amb morter expansiu  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Excavació per esplanació, rebaix, buidat de soterrani o caixa de paviment:  

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics 

- Excavació de les terres 

- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas  

Excavació per dames:  

- Preparació de la zona de treball 

- Replanteig de l'amplària de les dames 

- Numeració i definició de l'ordre d'excavació 

- Excavació de les terres 

- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas  

Neteja i esbrossada del terreny:  

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics 

- Protecció dels elements que s'han de conservar 

- Retirada de la capa superficial del terreny (10-15 cm) amb la vegetació i la brossa 

- Càrrega dels materials sobre camió  

Excavació de roca amb morter expansiu:  

- Preparació de la zona de treball 

- Situació de les referències topogràfiques externes 

- Perforació de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert 

- Introducció del morter a les perforacions 

- Trossejat de les restes amb martell trencador 

- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor  

  

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 de resistència baixa, la que amb dificultat es deixa ratllar amb navalla, que 

té un assaig de resistència a la compressió simple entre 5 i 25 MPa.  

Es considera roca de resistència mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell i que no es 

deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 25 i 50 

MPa.  

Es considera roca de resistència alta, la que necessita més d'un cop de martell per trencar-se, 

que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 50 i 100 MPa.  

Es considera que la càrrega de terres sobre camió és directa quan l'existència de rampa o d'altres 

condicionants de l'obra permeten que els mitjans d'excavació realitzin l'excavació i la càrrega 
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de terres.  

Es considera que la càrrega de terres sobre camió és indirecta quan la inexistència de rampa o 

d'altres condicionants de l'obra no permeten que els mitjans d'excavació realitzin la càrrega de 

terres i és necessària la utilització d'una altra màquina per a aquesta funció.  

  

NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY:  

S'ha de retirar la capa superficial del terreny i qualsevol material existent (brossa, arrels, runa, 

escombraries, etc.), que puguin destorbar el desenvolupament de treballs posteriors.  

L'àmbit d'actuació ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a l'edificació i la zona 

influenciada pel procés de l'obra.  

S'ha de deixar una superfície adequada per al desenvolupament dels treballs posteriors, lliure 

d'arbres, de plantes, de deixalles i d'altres elements existents, sense fer malbé les construccions, 

els arbres, etc., que s'han de conservar.  

Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels, etc.), 

han de quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix grau de 

compactació.  

S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la DF determini.  

S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la DF no hagi acceptat com a 

útils.  

  

EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:  

L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfícies petites o mitjanes i amb una 

profunditat exactament definida, amb lleugeres dificultats de maniobra de màquines o camions.  

S'entén que el rebaix es fa en superfícies mitjanes o grans, sense problemes de maniobrabilitat 

de màquines o de camions.  

S'entén que la buidada de soterrani es fa en terrenys amb dos o més costats fixos on és possible 

la maniobrabilitat de màquines o de camions sense gran dificultat.  

El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista.  

S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF.  

L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra existent 

i amb la mateixa compacitat.  

La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.  

Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de transportar 

a un abocador autoritzat.  

Toleràncies d'execució:  

- Replanteig:  ± 100 mm  

- Nivells: + 10 mm, - 50 mm  

- Planor:  ± 40 mm/m  

- Angle del talús:  ± 2°  

  

EXCAVACIÓ PER DAMES:  

L'excavació per dames es realitzarà sobre talussos prèviament excavats deprès d'un buidat. Es 

realitzarà l'excavació de les dames al talús, d'acord amb la DT i prèvia aprovació explícita de 

la DF, aplicant al replanteig les següents dimensions:  

- Amplària inferior del talús. 

- Amplària superior del talús. 

- Amplària de la dama.  

Un cop replantejades al front del talús les dames amb l'amplària definida, s'iniciarà per un dels 

extreme del talús l'excavació alternativa de les dames, deixant trams de talús d'amplària igual 

a una dama per N unitats. 

Un cop finalitzada l'excavació d'una dama, es realitzarà l'element estructural de contenció 

projectat, aquesta operació es repetirà N vegades. 

Les dames s'excavaran començant per la part inferior del talús. 

Es garantirà la planeïtat del pla vertical d'excavació, a fi efecte de garantir les dimensions 

geomètriques dels elements estructurals 

Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de transportar 

a una instal·lació autoritzada de gestió de residus.  

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  

No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.  

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 

suspendre els treballs i avisar la DF.  

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

- El talús ha de ser fixat per la DF.  

  

EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:  

Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les.  

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.  

S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment.  

S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi d'evitar 

l'acumulació d'aigua dins de l'excavació.  

  

EXCAVACIÓ PER A BUIDAT DE SOTERRANI:  

No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.  

S'ha de fer per franges horitzontals, d'alçària no superior a 3 m.  

  

EXCAVACIÓ PER DAMES:  

Les dames s'excavaran començant per la part inferior del talús. 

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 

S'han d'extreure les terres o els materials amb perill d'esllavissada. 

S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi d'evitar 

l'acumulació d'aigua dins de l'excavació.  

  

EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU:  

Cal fer un programa de les perforacions i del procés del reblert amb morter i extracció de la roca.  

En fer les perforacions, cal verificar que no es produeixen danys a estructures properes. Si es 

donés aquest cas, cal evitar l'ús de barrines percussores i fer els forats exclusivament per rotació.  

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
NETEJA I ESBROSSADA:  

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

No inclou la tala d'arbres.  

  

EXCAVACIÓ:  

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, i la seva eliminació, si s'escau.  

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les 

prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.  

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
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.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E2 -  ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
E22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
E222 -  EXCAVACIONS DE RASES I POUS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E222B432,E222242R. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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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:  



Projecte per a un nou Centre Cívic als equipaments de la pl. Dr. Bonet 
 
 
 

 

 

 Pàgina:  9 
 

- 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 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.  

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
OBRES D'EDIFICACIÓ:  

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.  

  

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  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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E2 -  ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
E2R -  GESTIÓ DE RESIDUS 
 
E2RA -  DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIO AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E2RA7LP0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició 

o material d'excavació.  

S'han considerat les operacions següents:  

- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà 

el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació  

  

DISPOSICIÓ DE RESIDUS:  

Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus 

de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació.  

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.  

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ:  

m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.  

  

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:  

kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.  

  

DISPOSICIÓ DE RESIDUS:  

La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre 

corresponent.  

Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, 

el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.  

La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per 

complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 

105/2008.  

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 

de construcción y demolición  

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.  

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 

medio ambiente producida por el amianto.  

Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels 

cànons sobre la disposició del rebuig dels residus.  

Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.  

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció 

de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, 

i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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E3 -  FONAMENTS 
 
E31 -  RASES I POUS 
 
E315 -  FORMIGONAMENT DE RASES I POUS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E31521NR,E31522HR. 
 
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:  

- 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  



Projecte per a un nou Centre Cívic als equipaments de la pl. Dr. Bonet 
 
 
 

 

 

 Pàgina:  12 
 

- 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  

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
FORMIGONAMENT:  

Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la 

part afectada.  

La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C.  

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.  

La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre 

quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests 

límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, 

s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència 

realment assolida.  

Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del 

formigó.  

No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.  

No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades 

en posició definitiva.  

La DF comprovarà l'abséncia de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de 

considerar els defectes inadmisibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.  

No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una 

compactació completa de la massa  

Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament 

al formigonament.  

No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys 

que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.  

No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells.  

L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.  

La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la mescla 

i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació.  

S'ha de garantitzar que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de 

l'armadura.  

La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti 

el formigó.  

El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació 

dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.  

En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.  

Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.  

En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant 

els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius.  

Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.  

Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre 

que es justifiqui i es supervisi per la DF.  

Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.  

Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la 

humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat i d'acord amb EHE-08.  

Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració 

de l'element.  

  

FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  

La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador 

utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin 

disgregacions.  

El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i 

als paraments.  

  

FORMIGÓ ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTANT:  

No es necessari la compactació del formigó.  

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
FORMIGONAMENT:  

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats 

acceptades prèviament i expressament per la DF.  
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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.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E3 -  FONAMENTS 
 
E31 -  RASES I POUS 
 
E31B -  ARMADURES PER A RASES I POUS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E31B3000. 
 
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:  

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 
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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).  

 
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.  

 
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)  

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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NORMATIVA GENERAL:  

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.  

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE-08).  

 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.  

- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels 

següents punts:  

- Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades. 

- Rectitud. 

- Lligams entre les barres. 

- Rigidesa del conjunt. 

- Netedat dels elements.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que 

l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son fonamentals 

per aconseguir el nivell de qualitat previst.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E3 -  FONAMENTS 
 
E31 -  RASES I POUS 
 
E31D -  ENCOFRAT PER A RASES I POUS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E31DD100. 
 
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 



Projecte per a un nou Centre Cívic als equipaments de la pl. Dr. Bonet 
 
 
 

 

 

 Pàgina:  17 
 

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:  
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- Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió 

- Per a revestir: ± 15 mm/m  

Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament:  

+-------------------------------------------------------------------+ 

¦             ¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦ 

¦             ¦-----------------¦          ¦        ¦               ¦ 

¦             ¦Parcial ¦ Total  ¦          ¦        ¦               ¦ 

¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦ 

¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 

¦Murs         ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 20 mm ¦    ± 50 mm    ¦ 

¦Recalçats    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦    -     ¦± 20 mm ¦       -       ¦ 

¦Riostres     ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

¦Basaments    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

¦Enceps       ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

¦Pilars       ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

¦Bigues       ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 %  ¦ ± 2 mm ¦       -       ¦ 

¦Llindes      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 

¦Cèrcols      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 

¦Sostres      ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 

¦Lloses       ¦   -    ¦± 50 mm ¦ - 40 mm  ¦ ± 2 %  ¦    ± 30 mm/m  ¦ 

¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 

¦Membranes    ¦   -    ¦± 30    ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 

¦Estreps      ¦   -    ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

+-------------------------------------------------------------------+  

  

MOTLLES RECUPERABLES:  

Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció 

dels nervis de l'estructura.  

No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.  

El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis 

formigonats.  

Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar.  

  

FORMIGÓ PRETENSAT:  

Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els 

eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges.  

Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han 

de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de l'esforç 

de pretesat al formigó.  

El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar d'acord 

amb el tesat de les armadures.  

  

FORMIGÓ VIST:  

Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, 

sense rebaves ni irregularitats.  

S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre 

procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades.  

La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives.  

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  

Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que 

absorbeixi l'aigua continguda al formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les armadures, 

el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt  

No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.  

La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes.  

El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les 

condicions en que s'han d'utilitzar.  

Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i 

qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura.  

En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit 

desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma 

correcta.  

Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer 

una revisió total de l'encofrat, abans de formigonar.  

El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu.  

Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes 
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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)  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E3 -  FONAMENTS 
 
E3C -  LLOSES 
 
E3C5 -  FORMIGONAMENT DE LLOSES DE FONAMENTS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E3C515H3. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar, 

formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, 

que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de camió, amb bomba o amb 

cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó.  

S'han considerat els elements a formigonar següents:  

- Lloses de fonament  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Formigonament:  

- Preparació de la zona de treball 

- Humectació de l'encofrat 

- Abocada del formigó 

- 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.  

  

LLOSES DE FONAMENTACIÓ:  

Toleràncies d'execució:  

- Replanteig parcial dels eixos: ± 20 mm 

- Replanteig total dels eixos: ± 50 mm  

- Horitzontalitat: ± 5 mm/m, <= 15 mm  

- Nivells: ± 20 mm  

- Dimensions en planta de l'element: ± 30 mm  

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
FORMIGONAMENT:  

Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la 

part afectada.  

La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C.  

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.  

La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre 

quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests 

límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, 

s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència 

realment assolida.  

Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del 

formigó.  

No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.  

No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades 

en posició definitiva.  

La DF comprovarà l'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.  



Projecte per a un nou Centre Cívic als equipaments de la pl. Dr. Bonet 
 
 
 

 

 

 Pàgina:  21 
 

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.  

  

LLOSES DE FONAMENTACIÓ:  

L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element.  

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
FORMIGONAMENT:  

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats 

acceptades prèviament i expressament per la DF.  

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE-08).  

 
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.  
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- 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.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E3 -  FONAMENTS 
 
E3C -  LLOSES 
 
E3CB -  ARMADURES PER A LLOSES DE FONAMENTS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E3CB300R. 
 
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 
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- Subjecció de l'armadura a l'encofrat  

  

CONDICIONS GENERALS:  

Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de l'EHE 

i l'UNE 36831.  

Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que 

s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT.  

Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.  

Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres 

substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells.  

La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que 

totes les barres quedin recobertes de formigó.  

En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern.  

La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal.  

Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, 

sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament.  

No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.  

Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega.  

Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.  

Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que 

garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les 

dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm.  

L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura 

no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en l'apartat 69.4.3.1 

de l'EHE.  

La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'artícle 69.4.3.2 de l'EHE, seguint els 

procediments establerts en la UNE 36832.  

La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària 

dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les 

prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2.  

A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.  

L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de l'EHE 

amb els procediments descrits en la UNE 36832.  

No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.  

Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.  

Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les 

especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir 

l'especificat en l'artícle 69.5.2.6 de l'EHE.  

Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva 

posició durant l'abocada i la compactació del formigó.  

Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat 

simple o altre procediment idoni. En cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan les armadures 

estiguin a l'encofrat.  

Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.  

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:  
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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).  

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  

 
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.  

 
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.  

 
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).  
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.  

- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels 

següents punts:  

- Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades. 

- Rectitud. 

- Lligams entre les barres. 

- Rigidesa del conjunt. 

- Netedat dels elements.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que 

l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son fonamentals 

per aconseguir el nivell de qualitat previst.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E3 -  FONAMENTS 
 
E3C -  LLOSES 
 
E3CD -  ENCOFRAT PER A LLOSES DE FONAMENTS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E3CDD100. 
 
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 
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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¦ 

¦             ¦-----------------¦          ¦        ¦               ¦ 
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¦             ¦Parcial ¦ Total  ¦          ¦        ¦               ¦ 

¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦ 

¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 

¦Murs         ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 20 mm ¦    ± 50 mm    ¦ 

¦Recalçats    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦    -     ¦± 20 mm ¦       -       ¦ 

¦Riostres     ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

¦Basaments    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

¦Enceps       ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

¦Pilars       ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

¦Bigues       ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 %  ¦ ± 2 mm ¦       -       ¦ 

¦Llindes      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 

¦Cèrcols      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 

¦Sostres      ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 

¦Lloses       ¦   -    ¦± 50 mm ¦ - 40 mm  ¦ ± 2 %  ¦    ± 30 mm/m  ¦ 

¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 

¦Membranes    ¦   -    ¦± 30    ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 

¦Estreps      ¦   -    ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 

+-------------------------------------------------------------------+  

  

MOTLLES RECUPERABLES:  

Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció 

dels nervis de l'estructura.  

No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.  

El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis 

formigonats.  

Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar.  

  

FORMIGÓ PRETENSAT:  

Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els 

eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges.  

Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han 

de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de l'esforç 

de pretesat al formigó.  

El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar d'acord 

amb el tesat de les armadures.  

  

FORMIGÓ VIST:  

Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, 

sense rebaves ni irregularitats.  

S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre 

procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades.  

La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives.  

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  

Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que 

absorbeixi l'aigua continguda al formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les armadures, 

el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt  

No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.  

La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes.  

El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les 

condicions en que s'han d'utilitzar.  

Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i 

qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura.  

En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit 

desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma 

correcta.  

Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer 

una revisió total de l'encofrat, abans de formigonar.  

El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu.  

Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes 

diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat 

cada element.  

El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.  

El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la resistència 

necessària per a suportar amb seguretat i sense excessives deformacions els esforços als que estarà 

sotmès amb posterioritat.  
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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)  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E3 -  FONAMENTS 
 
E3Z -  ELEMENTS ESPECIALS PER A FONAMENTS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E3Z112T1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de capa de neteja i anivellament, mitjançant l'abocada de formigó al fons de les rases 

o dels pous de fonamentació prèviament excavats.  
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Neteja, refinat i preparació de la superfície del fons de l'excavació 

- Situació dels punts de referència dels nivells 

- Abocada i estesa del formigó 

- Curat del formigó  

  

CONDICIONS GENERALS:  

La superfície ha de ser plana i anivellada.  

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.  

El formigó no ha de tenir disgregacions ni buits a la massa.  

Gruix de la capa de formigó: >= 10 cm  

Toleràncies d'execució:  

- Gruix de la capa: - 30 mm  

- Nivell: +20 / - 50 mm  

- Planor:  ± 16 mm/2 m  

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'acabat del fons de la rasa o pou, s'ha de fer immediatament abans de col·locar el formigó de neteja. 

Si ha de passar un temps entre l'excavació i l'abocada del formigó, cal deixar els 10 o 15 cm finals 

del terreny sense extreure, i fer l'acabat final del terreny just abans de fer la capa de neteja.  

La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.  

El formigonament s'ha d'aturar, com a norma general, en cas de pluja o quan es preveu que durant 

les 48 hores següents la temperatura pot ser inferior a 0°C.  

El formigó s'ha de col·locar abans d'iniciar l'adormiment.  

L'abocada s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions.  

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
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 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:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa de neteja.  

- Inspecció del procés de formigonat amb control de la temperatura ambient.  

- Control de les condicions geomètriques d'acabat (gruix, nivell i planor).  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF.  

  

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.  

La correcció dels defectes observats ha d'anar a càrrec del contractista.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E4 -  ESTRUCTURES 
 
E44 -  ESTRUCTURES D'ACER 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E442J037,E44KEM1R,E4417315,E4437315,E4447111,E442601D,E4426017,E4486115,E4446122. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació d'elements estructurals amb perfils normalitzats d'acer, utilitzats directament o formant 

peces compostes.  

S'han considerat els elements següents:  

- Pilars  

- Elements d'ancoratge  

- Bigues  

- Biguetes  

- Llindes  

- Traves  

- Encavallades  

- Corretges  

- Elements auxiliars (elements d'encastament, de recolzament i rigiditzadors)  

S'han considerat els tipus de perfils següents:  

- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR, 

S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons 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  

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.   
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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 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. 



Projecte per a un nou Centre Cívic als equipaments de la pl. Dr. Bonet 
 
 
 

 

 

 Pàgina:  32 
 

- Galvanització en calent, segons l'UNE-EN ISO 1461. 

- Sistemes de pintura, segons l'UNE-EN ISO 12944.  

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
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.  
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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.  

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 
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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.  

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BIGUES, BIGUETES, CORRETGES, ENCAVALLADES, LLINDES, PILARS, TRAVES, ELEMENTS D'ANCORATGE, ELEMENTS 

AUXILIARS:  

kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:  

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.  

Aquest criteri inclou les 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. 
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-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 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 
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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  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E4 -  ESTRUCTURES 
 
E4E -  ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT 
 
E4E2 -  PARETS D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E4E2681R,E4E25615. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Execució de parets estructurals portants o de travament, formades amb blocs de morter de ciment 

o d'argila expandida premoldejats, foradats o massissos, col·locats amb morter de ciment, morter 

mixt o morter de ciment blanc i sorra de marbre, per a quedar vist o per a revestir.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig de les parets 

- Col·locat i aplomat de les mires de referència a les cantonades 

- Marcat de les filades a les mires i estesa dels fils 

- Col·locació de plomades en arestes i voladissos  

- Col·locació de blocs humitejant la superfície de contacte amb el morter  

- Repàs dels junts i neteja del parament 

- Protecció de l'estabilitat del mur en front a les accions horitzontals 

- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i les temperatures elevades 

- Protecció de l'obra de fàbrica dels cops, pelades i de les esquitxades de morter  

  

CONDICIONS GENERALS:  

La paret ha de ser estable, resistent i ha d'estar aplomada.  

En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en l'article 3 de la norma 

DB-SE-F, en especial les que fan referència a la durabilitat dels component: peces, morters i 

armadures, en el seu cas, en funció de les classes d'exposició.  

Les filades han de ser horitzontals.  

Les peces han d'estar col·locades a trencajunt.  

Els junts han d'estar plens de morter.  

Per a la realització de totes les singularitats, els junts han de coincidir amb el modulat general.  

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.  

Si l'acord amb d'altres parets és articulat, la unió s'ha de fer per mitjà d'elements auxiliars, 

d'acord amb els criteris fixats per la DF.  

Les obertures han de portar una llinda resistent.  
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El coronament d'ampits s'ha de fer amb peces llinda plenes de formigó i armades.  

Els brancals i les peces que formen els junts de control han de ser senceres, plenes de formigó 

i armades, formant un pilar del terra al sostre.  

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  

- Distància entre obertures:  ± 20 mm  

- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total  

- 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  

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. 

Fora d'aquests 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.  

S'ha d'humitejar la zona del junt del bloc per col·locar. No s'ha d'humitejar si el bloc conté additiu 

hidrofugant.  

Les peces que han de reblir-se de formigó han de tenir la humitat necessària abans de l'abocada, 

per tal de no absorbir l'aigua del formigó. Si el bloc conté additiu hidrofugant, ha d'estar sec.  

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.  

El formigó de brancals, de junts de control i d'acords de parets, s'ha d'abocar per tongades, i 

ha de quedar compactat i sense buits dins de les peces.  

En el moment de l'abocada la fàbrica ha de tenir la resistència necessària per tal de suportar la 

pressió del formigó fresc.  

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 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície 

corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  
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- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 

- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%  

Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer 

els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.  

Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara 

bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a 

part.  

Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals 

i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.  

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  

 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

- 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:  

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.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E4 -  ESTRUCTURES 
 
E4E -  ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT 
 
E4EZ -  ELEMENTS AUXILIARS PER A ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E4EZ3000,E4EZQ024. 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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E4 -  ESTRUCTURES 
 
E4F -  ESTRUCTURES D'OBRA DE CERÀMICA 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E4F2B55J,E4F71N11. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Execució d'estructures amb maons ceràmics.  

S'han considerat els elements estructurals següents:  

- Pilars  

- Parets  

- Arcs a plec de llibre o amb maons de pla  

- Voltes  

- Voltes d'escala  

- Llindes amb peces de ceràmica armada o amb biguetes de formigó  

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  

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.  

  

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.  



Projecte per a un nou Centre Cívic als equipaments de la pl. Dr. Bonet 
 
 
 

 

 

 Pàgina:  40 
 

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  

  

PARETS DE TOTXANA:  

No han de quedar buits de peces obertes a l'exterior.  

Les cantonades, els brancals, les traves, etc. han d'estar formades amb maons calats de la mateixa 

modulació.  

  

ARC:  

Els recolzaments han de resistir sense deformacions les empentes verticals i horitzontals que 

transmet l'arc o la volta.  

Si l'arc és de dos gruixos, entre els dos fulls cal que hi hagi una capa uniforme de morter i les 

filades del doblat han d'estar desplaçades de les del senzillat, de manera que les peces quedin 

col·locades a trencajunt.  

Si l'aparellament de l'arc és pla, els maons han d'estar col·locats de pla, tangencialment a la 

corba de l'intradós.  

Si l'aparellament de l'arc és a plec de llibre, els maons han d'estar col·locats perpendicularment 

a la corba de l'intradós.  

L'intradós ha d'estar rejuntat i sense rebaves.  

El gruix dels junts ha de ser constant a l'intradós i a l'extradós.  

Gruix dels junts:  8 - 15 mm  

Toleràncies d'execució:  

- Replanteig de la directriu i de la generatriu: ± 10 mm  

- Nivells d'arrencada, acord i clau: ± 10 mm  

- Planor de les cares:  ± 10 mm/2 m ; 20 mm/total  

- Gruix dels junts: ± 2 mm  

  

VOLTA O DOBLAT DE VOLTA:  

Els recolzaments han de resistir les empentes verticals i les horitzontals que transmeti la volta.  

Quan la volta és de maó de pla els maons han d'estar col·locats de pla, tangencialment a la corba 

de l'intradós.  

Quan la volta és de plec de llibre els maons han d'estar col·locats perpendicularment a la corba 

de l'intradós.  

Els junts que formen les directrius de la volta han de ser rectes i continus, i els junts normals 

a les directrius han de ser a trencajunt.  

En la volta d'escala, el primer tram ha de carregar sobre el massissat dels tres primers esglaons.  

La secció transversal ha de tenir forma arquejada, amb l'aresta exterior aixecada 5 cm respecte 

de la interior.  

Si la volta carrega sobre els murs laterals, ha d'estar encastada en una regata de fondària >= 2 

cm.  

El doblat ha de quedar recolzat en les mateixes regates o cornises d'elements resistents que el 

senzillat.  

Les filades de doblat han d'estar desplaçades de les del senzillat, de manera que les peces quedin 

col·locades a trencajunt.  

Entre els dos fulls cal que hi hagi una capa uniforme de morter.  

Si la volta es recolza sobre una altra volta, ho ha de fer sobre el segon full d'aquesta.  

Les interseccions de voltes s'han de fer passant filades alternatives de cada volta i els angles 
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i arestes han de ser continus.  

L'intradós ha d'estar rejuntat i sense rebaves.  

La vora lliure no ha de tenir irregularitats, com és ara dents de serra.  

Gruix dels junts:  8 - 15 mm  

Gruix de la capa intermèdia de morter: 10 - 15 mm  

Toleràncies d'execució:  

- Replanteig de la directriu i de la generatriu: ± 10 mm  

- Nivells d'arrencada, acord i clau: ± 10 mm  

- Gruix dels junts: ± 2 mm  

  

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.  

  

ARC I VOLTA:  

S'ha de fer sense interrupcions i per simetria. La clau és el darrer maó que s'ha de col·locar.  

Només es poden tallar peces en arestes i acords; la resta s'han de col·locar senceres.  

El doblat s'ha de fer immediatament després d'acabar el primer full, sempre de baix a dalt, havent 

regat i estenent alhora la capa intermèdia de morter.  

Abans de fer el doblat s'han d'eliminar les rebaves dels junts del senzillat.  

No s'ha de descindrar sense l'autorització de la DF El descindrament s'ha de fer de manera lenta 

i uniforme.  

  

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.  
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PILAR:  

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  

  

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.  

  

ARC O LLINDA AMB BIGUETES DE FORMIGÓ:  

m de llargària, amidat per l'intradós, executat segons les especificacions de la DT.  

  

LLINDA PREFABRICADA DE CERÀMICA ARMADA:  

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  

  

VOLTA O DOBLAT DE VOLTA:  

m2 de superfície de volta, amidada per l'intradós, executada segons les especificacions de la DT.  

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Parte 2. Documento Básico de 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.  

  

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.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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E4 -  ESTRUCTURES 
 
E4L -  ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS PER A FORMACIÓ DE SOSTRES 
 
E4LE -  SEMIBIGUETES DE FORMIGÓ ARMAT I REVOLTONS PER A SOSTRES A 5,00 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E4LEK6ZR. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament i col·locació de l'element resistent (bigueta o semibigueta) i dels revoltons per 

a la formació de sostres unidireccionals.  

S'han considerat els elements següents:  

- Biguetes de formigó precomprimit 

- Semibiguetes (de formigó armat o pretesat amb o sense sola ceràmica)  

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 semibiguetes, neteja i anivellament 

- Col·locació dels suports provisionals del sostre 

- Replanteig i col·locació de les semibiguetes 

- Col·locació dels revoltons  

Per acabar el sostre s'han de col·locar les armadures complementaries als nervis, negatius i 

tallants, la malla de repartiment de la capa de compressió, i posteriorment s'han de formigonar, 

els nervis, els massissats i la capa de compressió, d'acord amb les corresponents partides d'obra.  

  

CONDICIONS GENERALS:  

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  

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.  

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  

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  

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  

Les biguetes han d'estar col·locades a nivell sobre els elements de suport del sostre.  

El sostre, un cop formigonat, ha de ser monolític per a garantir la rigidesa en el seu pla, i ha 

d'estar sòlidament unit als elements de suport on s'han d'ancorar les armadures superiors, les 

inferiors i les de repartiment.  

Els enllaços de les biguetes o semibiguetes amb els suports poden ser:  

- Per penetració de la bigueta al suport 

- Per perllongació de l'armadura inferior de la bigueta dins del suport 

- Per cavalcament armadura adossada a bigueta que penetri al suport  

Enllaç per penetració:  

- Les biguetes s'han de recolzar en els elements de suport de manera que això no faci disminuir 

la secció dels mateixos. 

- La llargària de penetració de la bigueta ha de ser la determinada pel càlcul, i que ha d'estar 

indicada als plànols de muntatge.  

Enllaç per perllongació:  

- La llargària de penetració de l'armadura inferior de la bigueta ha de ser la determinada pel 

càlcul, i que ha d'estar indicada al plànols de muntatge. 

- Si la bigueta te armadura transversal, en estrep o gelosia, aquesta ha d'arribar com a mínim 

fins la cara del recolzament directe, o fins l'estrep de la biga plana, si el recolzament es 

indirecte.  

Enllaç per cavalcament:  

- La llargària del cavalcament de l'armadura amb la bigueta ha de ser la llargària equivalent a 

la llargària d'ancoratge, i la llargària de penetració al suport ha de ser la determinada pel 

càlcul, i que ha d'estar indicada als plànols de muntatge.  

A la trobada del sostre amb tots els suports, s'han d'eliminar els revoltons, deixant un espai per 

a massissar de formigó.  

La llargària mínima del massissat, per a qualsevol tipus de recolzament, ha de ser de 10 cm.  

En els recolzaments indirectes per cavalcament, les longituds d'aquest s'han de definir per càlcul 

d'acord amb l'apartat 7.1 de l'annex 12 de l'EHE-08  

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.  
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Si el sostre te més d'un tram i els nervis s'han calculat amb continuïtat, les biguetes s'han de 

disposar enfrontades.  

Si els trams tenen els nervis en direccions enfrontades, s'ha de massissar l'espai entre les dues 

primeres biguetes paral·leles a la trobada entre trams, per absorbir l'esforç de compressió de la 

part inferior del sostre.  

Als extrems de les biguetes s'haurà de col·locar una armadura superior, per absorbir el moment 

negatiu, d'almenys una barra per nervi, i de llargària i diàmetre indicats als plànols de muntatge 

del sostre, i que haurà de complir les especificacions de la seva partida d'obra.  

Es disposarà d'una llosa formigonada en obra amb un gruix com a mínim de 40mm sobre biguetes o peces 

d'entrebigat ceràmiques o de formigó i de 50mm sobre d'altres tipus de peces d'entrebigat.  

En el cas de sostres amb biguetes sense armadures transversals de connexió amb el formigó abocat 

en obra, el perfil de la peça d'entrebigat deixarà a ambdos costats de la cara superior de la bigueta 

un pas de 30mm, com a mínim.  

La secció transversal del sostre ha de complir:  

- Peces resistents:  h > c/8 

- Peces alleugeridores o recuperables:  h > c/6  

h = gruix del formigó de la capa de compressió al punt determinat 

c = distància del punt del perfil a l'eix vertical de simetria de la peça.  

Toleràncies d'execució:  

- Separació entre eixos:  ± 10 mm  

- Entregues de biguetes o armadures sortints en bigues ± 15 mm   

  

SEMIBIGUETES ARMADES:  

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:  <= 0,4 mm 

- En classe d'exposició IIa, IIb, H:  <= 0,3 mm 

- En classe d'exposició IIIa, IIIb, IV, F:  <= 0,2 mm 

- En classe d'exposició IIIc, Qa, Qb, Qc:  <= 0,1 mm  

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La separació màxima entre sotaponts s'ha de determinar per càlcul d'acord amb l'apartat 59.2 de 

l'EHE-08  

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 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.  

L'estintolament del sostre s'ha de fer d'acord amb les indicacions dels plànols de muntatge.  

Els puntals s'han de recolzar sobre taulons si estan directament en contacte amb el terreny. Han 

d'estar prou travats per a suportar les empentes horitzontals del muntatge.  

Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars  

En sostres de biguetes armades s'han de col·locar els apuntalats anivellats amb els recolzaments 

i sobre aquests s'han de col·locar les biguetes  

Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill  

Les superfícies de peces de formigó prefabricades han d'estar ben humitejades en el moment del 

formigonat  

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
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.  

 
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. ARMAT:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual de les semibiguetes abans de la seva col·locació, rebutjant les malmeses  

- Inspecció visual del procediment de col·locació, amb especial atenció en el correcte recolzament 
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sobre el tauler dels sotaponts, i el replanteig i l'alineació longitudinal entre elles.  

- Inspecció visual de la col·locació del suports provisionals i dels revoltons  

  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES. ARMAT:  

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  

  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT. ARMAT:  

Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar la col·locació 

de les semibiguetes i dels revoltons.   

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.  

No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.  

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. ARMAT:  

- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, 

segons l'article 100. de la norma 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. ARMAT:  

Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de 

l'EHE-08.  

  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT. ARMAT:  

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.  

  

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL. REVOLTONS:  

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. 
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- 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.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E4 -  ESTRUCTURES 
 
E4L -  ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS PER A FORMACIÓ DE SOSTRES 
 
E4LF -  BIGUETES DE FORMIGÓ PRETESAT I REVOLTONS PER A SOSTRES 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E4LFB33R. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament i col·locació de l'element resistent (bigueta o semibigueta) i dels revoltons per 

a la formació de sostres unidireccionals.  

S'han considerat els elements següents:  

- Biguetes de formigó precomprimit 

- Semibiguetes (de formigó armat o pretesat amb o sense sola ceràmica)  

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 semibiguetes, neteja i anivellament 

- Col·locació dels suports provisionals del sostre 

- Replanteig i col·locació de les semibiguetes 

- Col·locació dels revoltons  

Per acabar el sostre s'han de col·locar les armadures complementaries als nervis, negatius i 

tallants, la malla de repartiment de la capa de compressió, i posteriorment s'han de formigonar, 

els nervis, els massissats i la capa de compressió, d'acord amb les corresponents partides d'obra.  

  

CONDICIONS GENERALS:  

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  

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.  

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  

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  

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  

Les biguetes han d'estar col·locades a nivell sobre els elements de suport del sostre.  

El sostre, un cop formigonat, ha de ser monolític per a garantir la rigidesa en el seu pla, i ha 
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d'estar sòlidament unit als elements de suport on s'han d'ancorar les armadures superiors, les 

inferiors i les de repartiment.  

Els enllaços de les biguetes o semibiguetes amb els suports poden ser:  

- Per penetració de la bigueta al suport 

- Per perllongació de l'armadura inferior de la bigueta dins del suport 

- Per cavalcament armadura adossada a bigueta que penetri al suport  

Enllaç per penetració:  

- Les biguetes s'han de recolzar en els elements de suport de manera que això no faci disminuir 

la secció dels mateixos. 

- La llargària de penetració de la bigueta ha de ser la determinada pel càlcul, i que ha d'estar 

indicada als plànols de muntatge.  

Enllaç per perllongació:  

- La llargària de penetració de l'armadura inferior de la bigueta ha de ser la determinada pel 

càlcul, i que ha d'estar indicada al plànols de muntatge. 

- Si la bigueta te armadura transversal, en estrep o gelosia, aquesta ha d'arribar com a mínim 

fins la cara del recolzament directe, o fins l'estrep de la biga plana, si el recolzament es 

indirecte.  

Enllaç per cavalcament:  

- La llargària del cavalcament de l'armadura amb la bigueta ha de ser la llargària equivalent a 

la llargària d'ancoratge, i la llargària de penetració al suport ha de ser la determinada pel 

càlcul, i que ha d'estar indicada als plànols de muntatge.  

A la trobada del sostre amb tots els suports, s'han d'eliminar els revoltons, deixant un espai per 

a massissar de formigó.  

La llargària mínima del massissat, per a qualsevol tipus de recolzament, ha de ser de 10 cm.  

En els recolzaments indirectes per cavalcament, les longituds d'aquest s'han de definir per càlcul 

d'acord amb l'apartat 7.1 de l'annex 12 de l'EHE-08  

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.  

Si el sostre te més d'un tram i els nervis s'han calculat amb continuïtat, les biguetes s'han de 

disposar enfrontades.  

Si els trams tenen els nervis en direccions enfrontades, s'ha de massissar l'espai entre les dues 

primeres biguetes paral·leles a la trobada entre trams, per absorbir l'esforç de compressió de la 

part inferior del sostre.  

Als extrems de les biguetes s'haurà de col·locar una armadura superior, per absorbir el moment 

negatiu, d'almenys una barra per nervi, i de llargària i diàmetre indicats als plànols de muntatge 

del sostre, i que haurà de complir les especificacions de la seva partida d'obra.  

Es disposarà d'una llosa formigonada en obra amb un gruix com a mínim de 40mm sobre biguetes o peces 

d'entrebigat ceràmiques o de formigó i de 50mm sobre d'altres tipus de peces d'entrebigat.  

La secció transversal del sostre ha de complir:  

- Peces resistents:  h > c/8 

- Peces alleugeridores o recuperables:  h > c/6  

h = gruix del formigó de la capa de compressió al punt determinat 

c = distància del punt del perfil a l'eix vertical de simetria de la peça.  

Toleràncies d'execució:  

- Separació entre eixos:  ± 10 mm  

- Entregues de biguetes o armadures sortints en bigues ± 15 mm   

  

BIGUETES O SEMIBIGUETES PRETENSADES:  

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  

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La separació màxima entre sotaponts s'ha de determinar per càlcul d'acord amb l'apartat 59.2 de 

l'EHE-08  

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 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.  

L'estintolament del sostre s'ha de fer d'acord amb les indicacions dels plànols de muntatge.  

Els puntals s'han de recolzar sobre taulons si estan directament en contacte amb el terreny. Han 

d'estar prou travats per a suportar les empentes horitzontals del muntatge.  

Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars  

En sostres de biguetes pretensades s'han de col·locar les biguetes i s'han d'ajustar tot seguit 

els apuntalats  

Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill  
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Les superfícies de peces de formigó prefabricades han d'estar ben humitejades en el moment del 

formigonat  

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
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.  

 
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 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E5 -  COBERTES 
 
E51 -  TERRATS 
 
E511 -  ACABATS DE TERRATS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E511FBGR. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de capa d'acabat per a terrats de diferents materials.  

S'han considerat els tipus següents:  

Acabat amb paviment flotant:  

- Acabat amb peces prefabricades de formigó alleugerit i filtrant amb base de poliestirè expandit, 

col·locat sense adherir.  

Acabat amb capa granular:  

- Capa de protecció de grava o de palet de riera natural o amb material reciclat de residus de 

la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament 

d'aquests residus  

Acabat amb paviment fix:  

- Capa de protecció de formigó lleuger d'argila expandida.  

- Paviment de rajola ceràmica col·locada amb morter.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Acabat amb peces prefabricades de formigó:  

- Replanteig de les peces 

- Col·locació de les peces en sec sobre el suport  

Capa de protecció amb material granular:  

- Replanteig del nivell 

- Abocada i estesa del granulat  

Capa de protecció amb formigó lleuger:  

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Abocat del material i reglejat de la superfície 

- Cura i protecció del material  

Paviment de rajola ceràmica:  

- Replanteig de l'especejament 

- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport 

- Rejuntat dels junts 

- Neteja del paviment  

  

CONDICIONS GENERALS:  
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La capa d'acabat ha de ser resistent a la intempèrie en funció de les condicions ambientals previstes.  

Ha de tenir un pes suficient per tal de contrarestar la succió del vent.  

El material ha de tenir una forma i dimensions compatibles amb el pendent.  

Els junts de dilatació han de coincidir amb els junts de la coberta.  

Han de quedar situats en el perímetre exterior i interior de la coberta i en la trobada amb paraments 

verticals i elements passants.  

El junt ha de quedar ple amb un material elàstic.  

El segellat del junt, en el seu cas, ha de quedar enrasat amb la capa d'acabat de la coberta.  

Amplària del junt:  >= 3 cm  

  

PAVIMENT FIX:  

Hi haurà junts de dilatació que han d'afectar a les peces, al morter i a la capa d'assentament del 

paviment.  

Dimensions màximes de la quadrícula entre junts de dilatació:  

- Cobertes ventilades:  <= 5 m 

- Cobertes no ventilades:  <= 7,5 m  

  

ACABAT AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ:  

El paviment ha de quedar pla, formant una quadrícula de lloses alineades en les dues direccions, 

amb el junt sense emmorterar.  

Separació entre peces:  <= 0,2 cm  

Junts perimetrals:  >= 1 cm  

Toleràncies d'execució:  

- Planor:  ± 5 mm/2 m  

- Nivells:  ± 10 mm/total  

- Alineació de les filades:  <= 2 mm/m,  <= 10 mm/total  

  

CAPA DE PROTECCIÓ AMB MATERIAL GRANULAR:  

La capa ha de tenir un gruix uniforme, sense interrupcions o discontinuïtats.  

Pendent (col·locat en sec):  <= 5%  

Toleràncies d'execució:  

- Gruix de la capa:  ± 10 mm  

  

CAPA DE PROTECCIÓ AMB FORMIGÓ LLEUGER:  

La capa ha de tenir un gruix uniforme, sense interrupcions o discontinuïtats.  

La superfície d'acabat ha de ser llisa i plana.  

Toleràncies d'execució:  

- Gruix:  - 10 mm  

- Nivell:  ± 10 mm  

  

PAVIMENT DE RAJOLA CERÀMICA:  

El paviment ha de quedar pla en els trams previstos.  

Les peces han de quedar col·locades deixant junts entre elles. Aquests han de quedar plens de morter.  

Si es fa amb dos gruixos de rajola, aquests han d'anar col·locats a trencajunt. Els junts de la 

capa superior han de quedar plens de morter.  

Separació entre peces:  0,2 - 0,5 cm  

Toleràncies d'execució:  

- Planor:  ± 5 mm/2 m  

- Nivells:  ± 10 mm/total  

- Alineació de les filades:  <= 5 mm/2 m  

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  

No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha 

d'assegurar l'estabilitat de l'equip.  

S'han de disposar passadissos i zones de treball amb una capa de protecció d'un material apte per 

a cobertes transitables amb la finalitat de facilitar el trànsit en la coberta per a realitzar les 

operacions de manteniment i evitar el deteriorament del sistema.  

  

ACABAT AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ:  

Si es treballa sobre làmina asfàltica, la temperatura s'ha de mantenir entre 5°C i 25°C.  

El replanteig exigeix l'aprovació de la DF.  

  

CAPA DE PROTECCIÓ AMB MATERIAL GRANULAR:  

Abans d'estendre la grava,  es netejarà la coberta de restes de formigó, ferralla, fustes i de 

qualsevol material o runa. 

La capa de grava o palet de riera  s'estendrà amb rasclet  

L'alçària d'abocada ha de ser de menys de 50 cm sobre poliestirè extruït i d'1 m sobre elements 
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de fàbrica.  

  

CAPA DE PROTECCIÓ AMB FORMIGÓ LLEUGER:  

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 48 h abans i s'han d'enderrocar i refer les 

parts afectades.  

S'ha d'utilitzar abans que comenci l'adormiment.  

Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'abocar el material.  

Durant l'aplicació del formigó o morter s'han de protegir els elements de desguàs (canalons, etc.).  

Durant l'adormiment s'ha de mantenir humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de durar 

com a mínim:  

- 15 dies en temps calorós i sec 

- 7 dies en temps humit  

No es pot trepitjar la superfície acabada fins al cap de 48 h de l'abocament.  

  

PAVIMENT DE RAJOLA CERÀMICA:  

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del 

morter.  

Cal barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar diferències de tonalitat.  

S'han de col·locar a truc de maceta.  

No s'ha de trepitjar el paviment fins al cap de 48 h d'haver-se col·locat.  

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  

 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Preparació i neteja de la superfície d'assentament.  

- Replanteig de nivells.  

- Aportació de material, amb especial atenció a l'alçada d'abocada.  

- Comprovació del gruix i les pendents.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Inspecció visual i control geomètric de la unitat acabada.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E5 -  COBERTES 
 
E53 -  COBERTES DE PLAQUES CONFORMADES 
 
E535 -  COBERTES DE PLAQUES D'ACER AMB PENDENT INFERIOR AL 30% 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E535D72R,E535D73R. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Cobertes amb pendent, mitjançant plaques constituïdes per dues planxes d'acer de perfil ondulat 

o grecat i un aïllament interior, formant un sol cos, col·locades amb fixacions mecàniques.  

S'ha considerat la següent composició:  

- Xapa exterior:  acer galvanitzat 

- Xapa interior:  acer galvanitzat 

- Aïllament:  escuma de poliuretà injectada  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig dels eixos de les pendents i repartiment de les plaques 

- Col·locació de les plaques 

- Col·locació del remat longitudinal al junt entre plaques si es el cas 

- Comprovació de l'estanquitat  

  

CONDICIONS GENERALS:  

Al revestiment acabat no hi ha d'haver peces amb defectes superficials (deformacions, ratlles, 

etc.).  

Els talls de les planxes han de ser rectes, i han d'estar polits.  

No hi haurà discontinuïtat en la capa de recobriment dels pannells.  

El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc.  

Els elements han de quedar alineats.  

Totes les fixacions han de ser amb cargols autorroscants i han de portar una volandera d'estanquitat.  

Cada placa ha de quedar fixat a tots els suports previstos en la DT, mitjançant cargols autorroscants.  

En l'extrem inferior de la placa, la xapa superior ha de sobresortir respecte de l'aïllament i de 

la xapa inferior.  

Volada de les peces del ràfec:  >= 5 cm; < mitja peça  

Volada de les peces en la vora lateral:  >= 5 cm  

Separació entre les peces de les dues vessants en l'aiguafons:  >= 20 cm  

Volada de la xapa superior respecte la inferior:  150 mm 

Cavalcament entre plaques consecutives (sentit del pendent):  >= 150 mm  

El cavalcament  longitudinal entre plaques serà sempre en el sentit oposat als vents dominants i 

en sentit transversal serà sobre els recolzaments de les plaques.  

Es col·locarà una tapeta metàl·lica (gruix 0,7 mm) a les unions entre dues plaques.  

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si un 

cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar les parts 

fetes.  

Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat.  

Han d'estar muntades les canals o els remats inferiors, abans de començar a col·locar els pannells 

de la coberta  

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície 

corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  

 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses  

- Inspecció visual del procediment d'execució, amb especial atenció a les subjeccions, i a 

l'alineació longitudinal i transversal de les peces  

- Comprovació de la geometria de la coberta i del cavalcament entre les peces  

- Comprovació dels eixos dels pendents de la coberta  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Inspecció visual de la unitat acabada. Proves finals d'estanquitat  
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 

d'execució.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E5 -  COBERTES 
 
E54 -  COBERTES DE PLANXES METÀL·LIQUES 
 
E54Z -  ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES DE PLANXES METÀL·LIQUES 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E54ZS15R,E54ZS77R,E54ZS54R,E54ZS26R,E54ZS6JR,E54ZS16C,E54ZT21R. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Inspecció visual de les peces abans de la seva col·locació, rebutjant les que presentin defectes. 
- Verificació del replanteig 
- Verificació dels suports 
- Verificació del sistema d'execució de fixacions i junts 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Geometria dels remats i de la façana 
- Estanquitat dels junts 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E5 -  COBERTES 
 
E5Z -  ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES 
 
E5Z1 -  FORMACIÓ DE PENDENTS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E5Z15N40. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de pendents per a suport d'acabat de coberta.  

S'han considerat els materials següents:  

- Formigó o morter de 5 a 40 cm de gruix mitjà  

- Granulats lleugers (argila expandida o perlita) abocats en sec, inclosa la part proporcional 
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de mestres en pendent, de 10 a 20 cm de gruix mitjà  

- Bigueta de formigó precomprimit  

- Massissat amb formigó lleuger d'argila espandida de 10 cm de gruix mitjà  

- Paredons o envanets de sostermort fets amb peces ceràmiques collades amb morter  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Massissat o formació de pendents amb formigó o morter amb granulats lleugers:  

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Replanteig dels pendents 

- Abocat del material i reglejat de la superfície 

- Execució de l'acabat, en el seu cas 

- Curat i protecció del material  

Formació de pendents amb granulats lleugers considerant la part proporcional de mestres en pendent:  

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Replanteig dels pendents 

- Formació de les mestres amb obra de ceràmica en els aiguafons i les esquenes d'ase 

- Abocat del material i reglejat de la superfície  

Formació de pendents amb biguetes de formigó:  

- Replanteig 

- Col·locació de l'element 

- Execució de les unions  

Formació de pendents amb paredons o envanets de sostremort de maó o totxana:  

- Replanteig de les pendents 

- Execució dels envanets o paredons amb totxana o maó agafats amb morter 

- Anivellat del remat superior per a rebre el tauler  

  

CONDICIONS GENERALS:  

Ha de tenir una cohesió i estabilitat suficients davant les sol·licitacions mecàniques i tèrmiques 

i la seva constitució ha de ser l'adequada per tal de rebre la resta de components de la coberta.  

El pendent ha de ser l'indicat a la Documentació Tècnica, o a manca d'aquesta, l'indicat per la 

DF.  

El pendent ha de ser l'adequat per conduir l'aigua cap els elements d'evacuació.  

Toleràncies d'execució:  

- Nivells:  ± 10 mm  

- Pendents:  ± 0,5%  

- Planor:  ± 10 mm/2 m  

  

MASSISSAT O FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ O MORTER DE GRANULATS LLEUGERS:  

La superfície d'acabat ha de ser llisa i plana.  

S'han de fer junts de dilatació i de retracció. Aquests junts han de quedar plens d'un material 

elàstic, o bé, buits.  

L'acord de la capa de pendents amb els paraments i elements verticals ha de ser en mitjacanya.  

Toleràncies d'execució:  

- Alineació del junt de dilatació:  ± 5 mm/m,  <= 20 mm/total  

  

FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ, MORTER DE GRANULATS LLEUGERS O GRANULATS LLEUGERS:  

Gruix màxim:  <= 50 cm  

Gruix mínim:  >= 5 cm  

Distància entre mestres:  <= 2 m  

  

FORMACIÓ DE PENDENTS AMB BIGUETES DE FORMIGÓ:  

Les biguetes han d'estar unides sòlidament als elements de suport.  

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.  

Toleràncies d'execució:  

- Distància entre eixos de les biguetes:  ± 5 mm  

  

FORMACIÓ DE PENDENTS AMB ENVANETS O PAREDONS DE SOSTREMORT:  

Els envans han de ser estables, resistents, plans i aplomats.  

Han de tenir la direcció de la línia de màxim pendent del vessant.  

Els paredons han d'anar travats amb altres paredons i amb els envanets de sostremort. Els envanets 

han d'anar travats perpendicularment.  

Els coronaments han d'estar continguts en un mateix plà.  

Les peces de cada filada han d'anar separades 1/4 de la seva llargària. Les peces de les filades 

següents s'han de centrar amb els forats inferiors.  

Han d'estar rematats superiorment amb una reglada de pasta de ciment ràpid.  

  

PENDENTS AMB ENVANETS (PENDENTS >= 15%):  
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Alçària:  <= 4 m  

Llargària màxima sense travar:  <= 3,50 m  

Desnivell entre dues travades successives:  <= 1 m  

Toleràncies d'execució:  

- Replanteig:  

- Amb maó o totxana de 7,5 cm de gruix:  ± 5 mm 

- Amb totxana de 10 cm de gruix:  ± 20 mm  

- Aplomat: ± 10 mm  

- Separació entre les peces:  ± 10 mm  

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  

Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han 

fet.  

  

FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ, MORTER O GRANULATS LLEUGERS:  

Els aiguafons i les esquenes d'ase han d'estar fets amb reglades d'obra ceràmica.  

L'espai entre les reglades s'ha d'omplir completament amb el material i reglejar la superfície tot 

recolzant els regles en les reglades; els forats que restin s'han d'omplir manualment.  

  

MASSISSAT O FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ O MORTER DE GRANULATS LLEUGERS:  

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 48 h abans i s'han d'enderrocar i refer les 

parts afectades.  

La pasta de ciment ha de constituir una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans que comenci 

l'adormiment.  

Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'abocar el material.  

Durant l'aplicació del formigó o morter s'han de protegir els elements de desguàs (canalons, etc.).  

Durant l'adormiment s'ha de mantenir humida la superfície del morter. Aquest procés ha de durar 

com a mínim:  

- 15 dies en temps calorós i sec 

- 7 dies en temps humit  

No es pot trepitjar la superfície acabada fins al cap de 48 h de l'abocament.  

  

FORMACIÓ DE PENDENTS AMB BIGUETES DE FORMIGÓ:  

S'han de col·locar de manera que no rebin cops que els puguin fer malbé.  

  

FORMACIÓ DE PENDENTS AMB PAREDONS O ENVANETS DE SOSTREMORT DE MAÓ O TOTXANA:  

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del 

morter.  

La pasta de ciment ha de constituir una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans que comenci 

l'adormiment.  

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
MASSISSAT AMB FORMIGÓ O FORMACIÓ DE PENDENTS:  

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  

 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Replanteig dels pendents 

- Abocat del material i reglejat de la superfície 

- Execució de l'acabat, en el seu cas 

- Curat i protecció del material  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  
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- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d'acabat.  

  

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:  

Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E6 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
E61 -  PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA 
 
E612 -  PARETS DE CERÀMICA 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E612B51S,E612BR1S. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de paret de tancament o divisòria, amb peces per a revestir o d'una o dues cares vistes, 

col·locades amb morter.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Paret de tancament recolzada  

- Paret de tancament passant  

- Paret divisòria  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig de les parets 

- Col·locació i aplomat de les mires de referència a les cantonades 

- Marcat de les filades a les mires i estesa dels fils 

- Col·locació de plomades en arestes i voladissos 

- Col·locació de les peces humitejant-les i en filades senceres 

- Repàs dels junts i neteja del parament 

- Protecció de l'estabilitat del mur enfront de les accions horitzontals 

- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i de les temperatures elevades 

- Protecció de l'obra de fàbrica dels cops, rascades i de les esquitxades de morter  

  

CONDICIONS GENERALS:  

La paret ha de ser no estructural.  

La paret ha de ser resistent a les accions laterals previstes d'acord l'article 5.4 del CTE-DB-F 

i la DT del projecte.  

Ha de ser estable, plana i aplomada.  

Les peces han d'estar col·locades a trencajunt i les filades han de ser horitzontals.  

La paret ha d'estar travada en els acords amb altres parets.  

En les cantonades i trobades amb d'altres parets, el cavalcament de les peces no ha de ser més petit 

que el través de la peça.  

En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en l'article 3 de la norma 

DB-SE-F, en especial les que fan referència a la durabilitat dels component: peces, morters i 

armadures, en el seu cas, en funció de les classes d'exposició.  

Les parets deixades vistes han de tenir una coloració uniforme, si la DF no fixa cap altra condició.  

Cavalcament de la peça en una filada:  >= 0,4 x gruix de la peça, >= 40 mm  

Les obertures han de portar una llinda resistent.  

Els junts han de ser plens i sense rebaves.  

En les parets exteriors que quedin vistes, els junts horitzontals han d'estar matats per la part 

superior, si la DF no fixa altres condicions.  

Ha d'estar travada, excepte la paret passant, en els acords amb altres parets. Sempre que la modulació 

ho permeti, aquesta travada ha de ser per filades alternatives.  

En les parets de totxana, no hi ha d'haver forats de les peces oberts a l'exterior. Els punts singulars 

(cantonades, brancals, traves, etc.), han d'estar formats amb maó calat de la mateixa modulació.  

En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi 

un espai de 2 cm entre l'última filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver reblert amb un 

material d'elasticitat compatible amb la deformació prevista del sostre, un cop l'estructura hagi 
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adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la paret.  

Si hi ha regates, cal que siguin fetes amb màquina.  

Les dimensions de les regates han complir amb les especificacions del article  4.6.6 i de la taula 

4.8 del DB-SE-F  

Gruix dels junts:  

- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2):  8-15 mm 

- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2):  1- 3 mm  

Distància de l'última filada al sostre:  2 cm  

Els junts dilatació han de cumplir l'article 2.2 i la taula 2.1 del DB-SE-F.  

Toleràncies d'execució:  

- Replanteig d'eixos:  

- Parcials:  ± 10 mm 

- Extrems:  ± 20 mm  

- Planor:  

- Paret vista:  ± 5 mm/2 m 

- Paret per a revestir:  ± 10 mm/2 m  

- Horitzontalitat de les filades:  

- Paret vista:  ± 2 mm/2 m; ± 15 mm/total 

- Paret per revestir:  ± 3 mm/2 m; ± 15 mm/total  

- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total  

- Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total  

- Gruix dels junts: ± 2 mm  

- Distància entre l'última filada i el sostre:  ± 5 mm  

  

PARET DE TANCAMENT PASSANT:  

Ha d'estar ancorada a la paret de suport amb connectors que han de complir les especificacions fixades 

al seu plec de condicions.  

Cal que estigui recolzada sobre un element resistent cada dues plantes o a 800 cm d'alçària, com 

a màxim, si la DF no fixa cap altra condició.  

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges 

si la paret és exterior. Si es sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada 48 h 

abans i s'han d'enderrocar les parts afectades.  

Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i assegurar 

les parts que s'han fet.  

L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.  

Les peces s'han de col·locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la dimensió 

de la peça, fins que el morter sobresurti pels junts horitzontal i vertical.  

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin 

aigua al morter.  

Les condicions d'execució han de complir amb l'article 7 i 8 del DB-SE-F.  

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  

- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 

- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%  

Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer 

els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.  

Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara 

bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a 

part.  

Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals 

i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.  

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  

 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

El control de l'execució de les obres es realitzarà d'acord amb les especificacions del projecte, 

els seus annexes i modificacions autoritzades per la DF i les instruccions del director de l'execució 
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de l'obra, conforme al indicat en l'article 7.3 de la part I del CTE i demés normativa vigent 

d'aplicació.  

Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els 

diferents productes, elements i sistemes constructius.  

- Comprovació del replanteig de la planta i de l'alçat dels tancaments.  

- Inspecció abans, durant i després de l'execució de les parets de càrrega de blocs dels següents 

punts:  

- Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires. 

- Humitat dels maons. 

- Col·locació de les peces. 

- Obertures. 

- Travat entre diferents parets en junts alternats. 

- Regates.  

- Presa de coordenades i cotes de totes les parets.  

- Repàs dels junts i neteja del parament  

  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar el mur.  

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 

d'execució.  

Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Inspecció visual de la unitat acabada.  

- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.  

- Prova d'estanqueïtat de façana pel mètode de ruixament directe UNE-EN 13051.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 

d'execució.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E6 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
E61 -  PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA 
 
E614 -  PAREDONS I ENVANS DE CERÀMICA 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E614D72K. 
 
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  

- Doble envà articulat  

- Envà pluvial  

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  

- 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 
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- 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.  

  

DOBLE ENVÀ ARTICULAT:  

No hi ha d'haver cap lligam entre els dos fulls de l'envà ni entre els plafons verticals de cada 

full.  

Cal que tingui un junt vertical cada 65 cm, alternativament a cada un dels fulls.  

Les peces que formen cada plafó han d'estar col·locades a trencajunt i les filades han de ser 

horitzontals.  

Els maons perpendiculars als fulls han d'estar travats, en filades alternatives, només a un d'ells 

i cal que quedin separats de l'altre amb una làmina de poliestirè expandit elastificat. La travada 

de cada un dels fulls ha de ser alternativa.  

L'acord amb qualsevol altre element, horitzontal o vertical, s'ha de fer sense travar.  

Els junts verticals han de quedar marcats a l'enguixat.  

Qualsevol obertura ha de tenir tota l'alçària de l'envà.  

  

ENVÀ PLUVIAL:  

 Els pilars de lligada han de ser de maó massís o calat i han d'estar travats per filades alternatives 

amb la paret de suport.  

L'envà ha de quedar travat als pilars de lligada. La part inferior ha de descansar sobre un element 

resistent i la superior s'ha de protegir de l'entrada d'aigua de pluja dins la cambra.  

Hi ha d'haver forats de ventilació distribuïts entre les parts altes i baixes.  

  

ENVÀ O PAREDÓ INTERIOR:  

No ha de ser solidari amb elements estructurals verticals.  
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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.  

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):  >= 50 cm 

- Separació dels marcs:  >= 20 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.  

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  

 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

El control de l'execució de les obres es realitzarà d'acord amb les especificacions del projecte, 

els seus annexes i modificacions autoritzades per la DF i les instruccions del director de l'execució 

de l'obra, conforme al indicat en l'article 7.3 de la part I del CTE i demés normativa vigent 

d'aplicació.  

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. 
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- 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.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E6 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
E61 -  PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA 
 
E618 -  PARETS DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E618561K. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de parets i envans de blocs de morter de ciment i blocs de morter de ciment hidròfug, 

col·locats amb morter.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Formació de paredó o paret de tancament o divisòria, recolzat amb blocs per a revestir o d'una 

o dues cares vistes  

- Formació de paredó o paret de tancament passant amb blocs per a revestir o d'una cara vista  

- Formació de paret de tancament amb blocs encadellats d'una o dues cares vistes  

- Formació de pilar amb blocs encadellats  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig 

- Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires 

- Col·locació de les peces 

- Repàs dels junts i neteja del parament  

  

CONDICIONS GENERALS:  

No pot ser estructural.  

La paret ha de ser resistent a les accions laterals previstes d'acord l'article 5.4 del CTE-DB-F 

i la DT del projecte.  

L'element ha de ser estable, resistent, pla i aplomat.  
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A totes les singularitats, els junts han de coincidir amb el modulat general.  

Els junts dilatació han de cumplir l'article 2.2 i la taula 2.1 del DB-SE-F.  

Gruix dels junts:  

- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2):  8-15 mm 

- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2):  1- 3 mm  

Distància de l'última filada al sostre:  2 cm  

Toleràncies d'execució:  

- Replanteig d'eixos parcials:  

- Pilar: ± 20 mm 

- Paredó o paret: ± 10 mm  

- Replanteig d'eixos extrems:  

- Pilar: ± 40 mm 

- Paredó o paret: ± 20 mm  

- Planor:  

- Paret vista:  ± 5 mm/2 m 

- Paret per a revestir:  ± 10 mm/2 m  

- Horitzontalitat de les filades:  

- Paret vista:  ± 2 mm/2 m; ± 15 mm/total 

- Paret per revestir:  ± 3 mm/2 m; ± 15 mm/total  

- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total  

- Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total  

- Gruix dels junts:  

- Horitzontals:  + 2 mm 

- Verticals:  ± 2 mm  

- Distància entre l'última filada i el sostre:  ± 5 mm  

- Distància entre obertures:  ± 20 mm  

  

PARET O PAREDÓ:  

Les peces han d'estar col·locades a trencajunt i les filades han de ser horitzontals.  

La paret ha d'estar formada per peces senceres, excepte a les singularitats, on poden haver-hi peces 

de mig bloc, si el tipus de bloc es foradat, o de 3/4 o mig bloc, si es massís.  

Els junts horitzontals han d'estar plens i enrasats i si el tipus de bloc és encadellat, els 

verticals, si la DF no fixa cap altra condició.  

Si hi ha regates, cal que siguin fetes amb màquina.  

Les dimensions de les regates han complir amb les especificacions del article  4.6.6 i de la taula 

4.8 del DB-SE-F  

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.  

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.  

Cavalcament de la peça en una filada:  >= 0,4 x gruix de la peça, >= 40 mm  

  

PARET O PAREDÓ (EXCEPTE LES DE BLOC ENCADELLAT):  

L'acord amb d'altres parets ha d'estar fet sense travar els blocs. La unió cal que estigui feta 

amb elements auxiliars, d'acord amb els criteris fixats per la DF.  

Hi ha d'haver un junt de control a les cantonades.  

Les peces que formen els brancals, els junts de control i l'acord amb d'altres parets i paredons, 

han d'estar reblerts de formigó en tota l'alçària de la paret.  

Les obertures han de portar una llinda resistent.  

Gruix dels junts:  

- Verticals:  0,6 cm 

- Horitzontals:  <= 1,2 cm  

  

ELEMENTS DE BLOC ENCADELLAT:  

En el pilar, les peces han d'estar encaixades en sec.  

La paret ha d'estar travada en els acords amb d'altres parets i pilars.  

El pilar ha d'estar travat a la paret.  

Els blocs han d'estar reblerts de formigó.  

Han de tenir l'armadura necessària que garanteixi una estabilitat i resistència correctes.  

Gruix dels junts verticals:  <= 1,2 cm  

  

PAREDÓ O PARET DE TANCAMENT PASSANT:  

Ha d'estar ancorada a la paret de suport amb connectors que han de complir les especificacions fixades 

al seu plec de condicions.  

Cal que estigui recolzada sobre un element resistent cada dues plantes o a 800 cm d'alçària, com 

a màxim, si la DF no fixa cap altra condició.  

Cada 5 filades, com a màxim, hi ha d'haver un element formigonat i armat.  
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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.  

S'ha d'humitejar el bloc per col·locar només a la zona dels junts. Si el bloc conté additiu 

hidrofugant no s'ha d'humitejar.  

Les peces que s'han de reblir de formigó, han de tenir la humitat necessària, abans de l'abocada, 

perquè no absorbeixin l'aigua del formigó. Si el bloc conté additiu hidrofugant, no s'ha d'humitejar.  

El formigó dels brancals, dels junts de control i dels acords, s'ha d'abocar cada 5 filades, com 

a màxim, i ha de quedar compactat i sense buits dintre de les peces.  

Les condicions d'execució han de complir amb l'article 7 i 8 del DB-SE-F.  

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PILAR:  

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  

  

PARET O PAREDÓ:  

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

  

PARET O PAREDÓ (EXCEPTE LES DE BLOC ENCADELLAT):  

Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  

- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 

- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%  

Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer 

els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.  

Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara 

bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a 

part.  

Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals 

i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.  

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  

 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

El control de l'execució de les obres es realitzarà d'acord amb les especificacions del projecte, 

els seus annexes i modificacions autoritzades per la DF i les instruccions del director de l'execució 

de l'obra, conforme al indicat en l'article 7.3 de la part I del CTE i demés normativa vigent 

d'aplicació.  

Sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són els següents:  

- Comprovació del replanteig de la planta i de l'alçat dels tancaments.  

- Col·locació i aplomat de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires.  

- Replanteig de les peces  

- Control de col·locació de les peces.  

- Inspecció abans, durant i després de l'execució de les parets de càrrega de blocs dels següents 

punts:  

- Humitat dels blocs 

- Obertures 

- Travat 

- Junts de control  

- Presa de coordenades i cotes de totes les parets.  

- Repàs dels junts i neteja del parament  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Inspecció visual de la unitat acabada.  

- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.  

- Prova d'estanqueïtat de façana pel mètode de ruixament directe UNE-EN 13051.  
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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. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E6 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
E61 -  PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA 
 
E61C -  PARETS DE VIDRE EMMOTLLAT 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E61C012R. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de paret amb elements de vidre.  

S'han considerat els elements següents:  

- Peces de vidre emmotllat col·locades amb morter  

- Peces de vidre emmotllat col·locades amb junts de PVC rígid  

- Plaques de vidre colat amb secció en forma d'U, col·locades amb bastiment metàl·lic perimetral, 

formant cambra d'aire o en un sol parament, sense aïllament.  

- Plaques de vidre colat amb secció en forma d'U, col·locades amb bastiment metàl·lic perimetral, 

formant cambra d'aire, amb aïllament translúcid al interior de la cambra.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Paret de peces de vidre emmotllat:  

- 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  

Paret de plaques de vidre en U:  

- Replanteig 

- Col·locació dels perfils que formen el bastiment 

- Col·locació de bandes i separadors elàstics 

- Col·locació de les plaques 

- Preparació dels panells aïllants (retalls, etc), en el cas de tancament amb aïllament 

- Col·locació dels panells aïllants, en el cas de tancament amb aïllament 

- Col·locació dels perfils de remat o de separació, en el cas del tancament amb cambra d'aire 

- Col·locació d'una segona filera de plaques, encaixades amb la primera, en el cas de tancament 

amb cambra d'aire 

- Segellat dels junts 

- Neteja del parament  

  

CONDICIONS GENERALS:  

La paret ha de ser estable, plana, aplomada i resistent als impactes horitzontals.  

Les peces han d'estar alineades longitudinalment i transversalment.  

La paret ha de ser estanca i la seva col·locació ha d'eliminar la possibilitat que pugui arribar 

a sotmetre's a cap tensió estructural.  

  

PARET DE PECES DE VIDRE EMMOTLLAT:  

Han d'estar formades per un o diversos plafons de dimensions fixades per la DF.  

Toleràncies d'execució:  

- Replanteig d'eixos:  

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

- Planor:  ± 4 mm/2 m  

- Aplomat:  ± 2 mm/m,  ± 15 mm/total  

- Alineació de les peces:  ± 1,5 mm/peces consecutives,  ± 5 mm/total  

  

COL·LOCACIÓ DE PECES DE VIDRE EMMOTLLAT AMB JUNTS DE PVC RÍGID:  

El perfil de PVC dels junts verticals ha de tenir la llargària adequada a les dimensions de la peça 

de vidre.  

Hi ha d'haver falques en els junts verticals dels extrems de les filades. L'última filada també 

n'ha de dur en el junt horitzontal superior.  

El tros de l'ala del bastiment, eliminat per a col·locar l'última filada, ha d'estar fixat amb 

segellant al mateix nivell que la resta.  

Els junts i la unió amb el bastiment han d'estar reblerts amb segellant.  

Gruix del nervi perimetral:  >= 3,5 cm  

Gruix del junt:  0,5 cm  

Toleràncies d'execució:  

- Gruix dels junts:  ± 1 mm  

  

COL·LOCACIÓ DE PECES DE VIDRE EMMOTLLAT AMB MORTER DE CIMENT:  

Si hi ha més d'un plafó, han d'estar separats per junts de dilatació i d'estanquitat.  

La paret ha de ser independent de la resta, mitjançant un junt de dilatació perimetral.  

Els junts de dilatació i d'estanquitat han d'estar segellats i reblerts de material elàstic.  

Les armadures d'acer han d'estar totalment recobertes de formigó i no han de tenir cap contacte 

amb el vidre.  

Gruix dels nervis entre les peces:  >= 1 cm  

Gruix dels nervis perimetrals:  

- Per a plafons de superfície <= 1 m2:  5 cm 

- Per a plafons de superfície > 1 m2:  6 cm  

Cavalcament de les armadures horitzontals 

en el junt de dilatació i estanquitat:  >= 3 cm  

Toleràncies d'execució:  

- Gruix dels nervis perimetrals:  + 3 mm,  - 2 mm  

  

PARET DE PLAQUES DE VIDRE COLAT EN U:  

No ha d'existir contacte directe entre vidre i vidre, vidre i metall, ni entre vidre i formigó.  

Entre les peces metàl·liques i el vidre, hi ha d'haver una placa de material elàstic.  

Els perfils que formen el bastiment i la seva fixació al suport, han de ser prou resistents per 

suportar sense deformacions superiors a les admissibles, el pes dels vidres i els esforços deguts 

al seu ús.  

Els junts han de quedar segellats amb un material que garanteixi l'estanquitat del conjunt.  

Els acords horitzontals i verticals han de quedar fets amb perfils especials.  

Junt entre plaques:  2 mm  

Junt entre bastiment i placa:  5 mm  

Toleràncies d'execució:  

- Aplomat:  ± 5 mm  

- Paral·lelisme entre dues plaques consecutives:  ± 5 mm  

- Paral·lelisme del conjunt de plaques:  ± 10 mm  

- Nivell entre dues plaques consecutives:  ± 2 mm  

  

PARET DE PLAQUES DE VIDRE COLAT EN U, AMB AÏLLAMENT:  

L'aïllament ha de quedar ben fixat al suport.  

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  

Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar.  

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  

Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h o plou, s'han de suspendre els treballs i s'han 

d'assegurar les parts que s'han fet.  

Per a iniciar la seva construcció cal que estiguin fets tots els elements que siguin necessaris 

per a un correcte acabat dels acords.  

  

COL·LOCACIÓ DE PECES DE VIDRE EMMOTLLAT AMB MORTER DE CIMENT:  

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.  

  

PARET DE PLAQUES DE VIDRE COLAT EN U, AMB AÏLLAMENT:  

S'ha de treballar amb vents inferiors a 30 km/h.  
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L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col·locació.  

El material col·locat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el puguin 

alterar.  

 
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%.  

Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara, 

bastiments, excepte en el cas d'obertures de més d'1,00 m2 en què aquesta col·locació es compta 

a part.  

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Comprovació del replanteig de la planta i de l'alçat de la paret.  

- Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires.  

- Col·locació de les peces.  

- 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 la paret.  

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.  

  

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.  

- A criteri de DF, 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 es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

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

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E6529GAR,E6524JQR,E6529H4R,E6528JADKDFR. 
 
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 
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muntants de diferents seccions i aplacat amb plaques de guix laminat fixades mecànicament.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig dels perfils de l'entramat 

- Col·locació i fixació dels perfils al parament  

- Col·locació banda acústica  

- Preparació de l'aïllament (retalls, etc.) i col·locació, en el seu cas  

- Replanteig dels perfils 

- Col·locació aplomat o anivellat i fixació dels perfils 

- Col·locació d'aïllament tèrmic, si és el cas 

- Preparació de les plaques (talls, forats, etc.) 

- Replanteig de l'especejament en el parament 

- Fixació de les plaques als perfils 

- Segellat dels junts  

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls, etc  

  

CONDICIONS GENERALS:  

El conjunt de l'aplacat ha de ser estable i indeformable a les accions previstes (vent, etc). Ha 

de formar una superfície plana i contínua que ha de quedar al nivell previst.  

En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades ni defectes apreciables en 

les làmines de paper.  

Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar segellats 

degudament amb màstic per a junts.  

L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF. En qualsevol 

cas no quedaran 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  

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
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.  

 
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% 
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- 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 
 
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  

- 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.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E7 -  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
E76 -  MEMBRANES AMB LÀMINES ELASTOMÈRIQUES 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E7623A0A. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Execució de la impermeabilització de cobertes amb membranes impermeables de làmines de cautxú 

sintètic no regenerat (butil).  

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Adherides a la base amb adhesiu 

- Adherides a la base amb adhesiu i segellat de junts amb cordó de massilla 

- Semiadherides a la base amb franges d'adhesiu 

- Sense adherir 

- Adherides a la base amb adhesiu i reforçades amb fixacions mecàniques  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Membranes adherides o semiadherides:  

- Neteja i preparació del suport 

- Aplicació de l'adhesiu 

- Col·locació de la làmina 

- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.)  

Membrana no adherida:  

- Neteja i preparació del suport 

- Col·locació de l'element separador 

- Col·locació de la làmina 
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- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.)  

Membrana fixada mecànicament:  

- Neteja i preparació de la làmina 

- Aplicació de l'adhesiu 

- Col·locació de la làmina 

- Col·locació de les fixacions 

- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.)  

  

CONDICIONS GENERALS:  

El conjunt de la membrana ha de cobrir tota la superfície per impermeabilitzar.  

Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular, amb un mínim d'imperfeccions (bonys, arrugues, 

etc.).  

Ha de ser estanca.  

La membrana col·locada adherida, ha de quedar adherida al suport en tota la superfície.  

La membrana col·locada no adherida, no ha de quedar adherida al suport, excepte en el perímetre 

i al voltant de tots els elements que la traspassin. Ha de quedar separada del suport per un feltre 

de polipropilè, la col·locació del qual ha de complir les especificacions fixades al seu plec de 

condicions. El feltre no ha d'impedir la fixació perimetral de la membrana.  

No ha de quedar tibada.  

La membrana semiadherida, ha de quedar parcialment adherida al suport per bandes distribuïdes 

uniformement. L'amplària i separació de les bandes ha de ser la indicada en la DT o, en el seu defecte, 

la que estableixi la DF.  

Els acords de la membrana amb els paraments verticals han de ser aixamfranats o corbats.  

Les làmines han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua.  

En les membranes formades per una sola làmina, aquests cavalcaments no han de coincidir amb els 

aiguafons ni amb els junts de dilatació de la capa de pendents.  

La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 20 cm com a mínim i ha de quedar ben adherida 

en aquesta prolongació. L'extrem de la membrana ha de quedar encastat dins d'una regata o fixat 

al parament amb un perfil d'acabament. En ambdós casos aquesta unió ha de quedar segellada.  

Els cavalcaments han de quedar units amb adhesiu en tota la seva llargària.  

S'admeten les unions fetes a fàbrica sempre que siguin vulcanitzades amb premsa.  

Els acords de la membrana amb els elements singulars han de quedar reforçats segons les 

especificacions fixades al seu plec de condicions.  

- Angles:  >= 135° 

- Radi:  >= 2 cm  

Acords amb els paraments verticals:  

- Fets a obra:  8 cm 

- Vulcanitzats:  >= 2,5 cm  

Cavalcaments:  

Cavalcaments del feltre:  >= 5 cm  

Toleràncies d'execució:  

- Nivells:  ± 15 mm  

- Cavalcaments:  ± 5 mm  

  

MEMBRANA FIXADA MECÀNICAMENT:  

Ha de quedar totalment adherida al suport.  

Ha de quedar unida al suport amb adhesiu de cautxú sintètic en dissolució i amb fixacions mecàniques.  

Les fixacions han de ser estanques i han de quedar distribuïdes uniformement.  

El nombre i la separació entre les fixacions ha de ser l'indicat a la DT o, en el seu defecte, el 

que determini la DF.  

  

SEGELLAT DE JUNTS AMB MASSILLA:  

El segellat ha de tenir la llargària prevista.  

Ha de ser continu, homogeni, sense inclusions de bombolles d'aire i amb la superfície uniforme.  

Ha de quedar ben adherit a ambdós llavis del junt.  

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  

Els treballs s'han de realitzar a una temperatura ambient que oscil·li entre 5°C i 35°C.  

Característiques del suport:  

- Pendent:  

- Adherida o semiadherida  >= 1%; <= 30% 

- Sense adherir:  <= 3% 

- Clavada:  >= 30%  

- Planor:  ± 5 mm/2 m  

- Resistència a la compressió:  >= 200 kPa  

- Humitat:  <= 5%  

Prèviament a l'execució de les unions entre làmines, s'han de netejar amb betzina les zones per 
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unir. No s'han d'unir més de 3 làmines en el mateix punt.  

El procés d'elaboració de la membrana no ha de modificar les característiques dels seus components.  

Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials.  

  

MEMBRANA COL·LOCADA AMB ADHESIU:  

Les làmines s'han d'unir entre elles i al suport amb l'adhesiu aplicat a les dues cares dels elements 

per unir i per pressió. No han de quedar bosses d'aire.  

L'adhesiu ha de ser sec al tacte quan es col·loqui la làmina.  

  

MEMBRANA NO ADHERIDA:  

La col·locació de la membrana s'ha de començar per la part alta, per previndre l'entrada d'aigua 

sota la membrana.  

La membrana no s'ha de fixar perimetralment abans que estiguin fetes totes les unions.  

  

SEGELLAT DE JUNTS AMB MASSILLA:  

No s'ha d'aplicar en temps humit (pluja, rosada, etc.).  

El fons i les cares del junt per segellar han de ser nets i secs.  

El producte s'ha d'aplicar forçant-ne la penetració.  

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
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%  

En aquest criteri de deducció de forats s'inclou l'acabament específic dels acords amb els paraments 

o elements verticals que conformen el forat, utilitzant, si cal, materials diferents d'aquells que 

normalment conformen la unitat  

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.  

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses  

- Neteja i repàs del suport.  

- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments entre peces i a 

l'execució dels elements singulars, tals com les vores, encontres, desguassos i junts.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

Inspecció visual de la unitat acabada.  

- Proves d'estanquitat segons UNE 104400  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 

d'execució.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E7 -  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
E7A -  BARRERES DE VAPOR, ANTICAPIL·LARITAT I D'ESTANQUITAT 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E7A24H0L. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació d'una barrera de vapor/estaquitat amb pel·lícula o làmines col·locades adherides o no sobre 

el suport.  

S'han considerat els materials següents:  

- Pel·lícula d'emulsió bituminosa aplicada en dues capes  

- Làmina bituminosa  

- Full d'alumini  

- Làmina de polietilè  

S'han considerat les formes de col·locació següents:  

- Làmina bituminosa adherida amb oxiasfalt  

- Làmina bituminosa, full d'alumini o làmina de polietilè, col·locades sense adherir  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Barrera amb pel·lícula bituminosa:  

- Neteja i preparació de la superfície 

- Aplicació del producte amb les capes necessàries  

Barrera amb làmina bituminosa col·locada no adherida:  

- Neteja i preparació del suport 

- Col·locació de l'element separador 

- Col·locació de la làmina  

Barrera amb làmina bituminosa adherida amb oxiasfalt:  

- Neteja i preparació del suport 

- Aplicació de l'emprimació 

- Col·locació de la làmina  

Barrera amb full d'alumini o làmina de polietilè, col·locades sense adherir:  

- Neteja i preparació del suport 

- Col·locació de la làmina  

  

CONDICIONS GENERALS:  

Ha de cobrir tota la superfície per impermeabilitzar sense discontinuïtats.  

La barrera ha d'aconseguir, on s'apliqui, la discontinuïtat entre la part inferior i la superior.  

  

BARRERA AMB PEL·LÍCULA BITUMINOSA:  

L'emulsió bituminosa aplicada ha de formar una pel·lícula sòlida, uniforme i contínua.  

Ha de tenir la dotació prevista.  

  

BARRERA AMB LÀMINES:  

Les làmines han de cavalcar entre elles.  

Els cavalcaments en les làmines bituminoses, han d'anar soldats en tota la seva llargària.  

Cavalcaments:  

- Làmines bituminoses: >= 8 cm 

- Fulls d'alumini o làmines de polietilè: >= 10 cm 

- Feltre: >= 5 cm  

  

BARRERA AMB LÀMINA BITUMINOSA ADHERIDA AMB OXIASFALT:  

Ha de quedar totalment adherida al suport.  

La capa d'oxiasfalt ha de ser contínua.  

  

LÀMINA COL·LOCADA NO ADHERIDA:  

No ha de quedar adherida al suport en cap punt.  

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
BARRERA AMB PEL·LÍCULA BITUMINOSA:  

La temperatura de treball ha de ser >= 5°C.  

La superfície on s'apliqui l'emulsió no ha de tenir desigualtats ni clots. Ha d'estar seca i neta 

de partícules, residus oliosos i antiadherents.  

La dotació prevista s'ha d'aplicar en dues capes. La segona capa s'ha de donar quan la primera sigui 

seca.  

  

BARRERA AMB LÀMINES:  

El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la làmina.  

El procés d'elaboració de la barrera no ha de modificar les característiques dels seus components.  

Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials.  
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BARRERA AMB LÀMINA BITUMINOSA:  

Els treballs s'han de realitzar a una temperatura entre 5°C per la làmina tipus LO o a -5°C per 

la làmina tipus LBM i els 35°C.  

Característiques del suport:  

- Rugositat:  <= 1 mm  

- Humitat:  <= 5%  

  

BARRERA AMB LÀMINA BITUMINOSA COL·LOCADA NO ADHERIDA:  

Les làmines s'han d'adherir entre elles per pressió, un cop estovat el betum propi en aplicar calor.  

  

BARRERA AMB LÀMINA BITUMINOSA ADHERIDA AMB OXIASFALT:  

Les làmines s'han d'adherir entre elles i al suport, amb oxiasfalt en calent.  

S'han de desenrotllar a sobre d'aquest abans no es refredi.  

L'oxiasfalt s'ha d'estendre a una temperatura entre 160°C i 200°C. No s'han de superar mai els 260°C 

en caldera.  

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

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%  

  

BARRERA AMB LÀMINES:  

Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.  

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BARRERES BITUMINOSES O DE POLIETILÈ:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Control d'execució de cada unitat d'obra verificant el replanteig  

Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els 

diferents productes, elements i sistemes constructius.  

- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses  

- Neteja i repàs del suport.  

- Aplicació de l'emprimació, en el seu cas  

- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments entre peces i a 

l'execució dels elements singulars, tals com les vores, encontres, desguassos i junts.  

  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN BARRERES BITUMINOSES O DE POLIETILÈ:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN BARRERES 

BITUMINOSES O DE POLIETILÈ:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 

d'execució.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BARRERES BITUMINOSES O DE POLIETILÈ:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

Inspecció visual de la unitat acabada.  

- Proves d'estanquitat a criteri de DF.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN BARRERES BITUMINOSES O DE POLIETILÈ:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN 

BARRERES BITUMINOSES O DE POLIETILÈ:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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E7 -  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
E7B -  GEOTÈXTILS I  LÀMINES SEPARADORES 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E7B111A0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Làmina separadora col·locada no adherida.  

S'han considerat els materials següents:  

- Vel de polietilè de 50 a 150 micres de gruix  

- Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 30% de fibres de polietilè, sense teixir, 

termosoldat  

- Feltre de polipropilè format per filaments sintètics no teixits lligats mecànicament  

- Feltre de polièster termoestable fet amb fibres de polièster sense teixir, consolidat 

mecànicament mitjançant punxonament  

- Feltre teixit de fibres de polipropilè  

- Fibra de vidre amb insercions de fils de reforç longitudinals  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Neteja i preparació del suport 

- Col·locació de la làmina  

  

CONDICIONS GENERALS:  

Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular.  

Ha de garantir la no adherència entre els components del sistema entre els que s'intercala.  

Les característiques del material sobre el que s'estén la lamina haurà de coincidir amb el previst 

a Projecte, en el estudi i càlcul del geotèxtil.  

Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb què hagi d'estar en contacte.  

Les làmines han de cavalcar entre elles.  

No ha de quedar adherida al suport en cap punt.  

Cavalcaments:  

- Làmines geotèxtils en tracció mecànica:  >= 30 cm 

- Làmines separadores de polipropilè:  >= 5 cm 

- Làmines separadores de polietilè:  >= 5 cm  

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la làmina.  

Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials.  

Els geotèxtils en tracció mecànica que no s'hagin sotmès a l'assaig de resistència a la intempèrie 

s'han de cobrir abans de 24 h des de la seva col·locació.  

 
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%  

Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.  

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses  

  

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES EN TRACCIÓ MECÀNICA:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el geotèxtil  

- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments en junts longitudinals 
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i transversals  

- Control de longitud de soldadura del geotèxtil  

  

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIPROPILÈ:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Neteja i repàs del suport.  

- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments entre peces  

  

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIETILÈ:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Control d'execució de cada unitat d'obra verificant el replanteig  

Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els 

diferents productes, elements i sistemes constructius.  

- Neteja i repàs del suport.  

- Aplicació de l'emprimació, en el seu cas  

- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments entre peces i a 

l'execució dels elements singulars, tals com les vores, encontres, desguassos i junts.  

  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 

d'execució.  

  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN LÀMINES EN 

TRACCIÓ MECÀNICA:  

Si les característiques del terreny inspeccionat fossin molt diferents de les previstes a Projecte, 

es realitzarà un nou estudi i càlcul del geotèxtil.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

Inspecció visual de la unitat acabada.  

- Proves d'estanquitat a criteri de DF en làmines de polietilè.  

  

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.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E7 -  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
E7C -  AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I FONOABSORBENTS 
 
E7C1 -  AÏLLAMENTS AMORFS, LÍQUIDS I ESCUMES PROJECTADES 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E7C128AR. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació d'aïllament en solera, en revestiment de paraments, en reblert de cambres o projectat, 

amb materials sense forma especifica (granulats, escumes, formigons o morters).  

S'han considerat els tipus següents:  

- Aïllament en solera, inclosa la formació de mestres, amb morter de perlita i ciment; morter de 

vermiculita i ciment; formigó cel·lular sense granulats o amb formigó d'argila expandida  

- Aïllament en revestiment de paraments amb morter de perlita i escaiola amb acabat lliscat; morter 

de perlita i (ciment o escaiola) o morter de vermiculita i ciment, amb acabat remolinat  

- Aïllament projectat amb escuma de poliuretà  
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- Aïllament en reblert de cambres amb perlita i vermiculita expandides; grànuls de poliestirè 

expandit o de suro; flocs de fibra de vidre; o escuma d'urea formol  

- Aïllament en solera amb argila expandida abocada en sec  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Aïllament en solera amb morter o formigó, o en revestiments de paraments:  

- Neteja i preparació del suport 

- Estesa del material 

- Execució de l'acabat  

Aïllament projectat:  

- Neteja i preparació del suport 

- Projecció del material en vàries capes 

- Curat  

Aïllament en reblert de cambres:  

- Repàs de les superfícies que limiten la cambra 

- Aplicació del material  

Aïllament en solera amb granulat abocat en sec:  

- Neteja i preparació del suport 

- Abocat del material  

  

CONDICIONS GENERALS:  

L'aïllament ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar.  

En l'aïllament en reblert de cambres, l'aïllament ha de ser continu i ha de reblir totalment la 

cambra.  

Dosificació del material aplicat: 

+--------------------------------------------------------------------+ 

¦Components:       ¦   Morter de     ¦    Morter de       ¦Formigó   ¦ 

¦Contingut per m3  ¦perlita i ciment ¦vermiculita i ciment¦d'argila  ¦ 

¦                  ¦                 ¦                    ¦expandida ¦ 

¦------------------¦-----------------¦--------------------¦----------¦ 

¦Argila expandida  ¦       -         ¦        -           ¦ 1000 l   ¦ 

¦------------------¦-----------------¦--------------------¦----------¦ 

¦Perlita expandida ¦    1000 l       ¦        -           ¦    -     ¦ 

¦------------------¦-----------------¦--------------------¦----------¦ 

¦Vermiculita       ¦       -         ¦      1200 l        ¦    -     ¦ 

¦expandida         ¦                 ¦                    ¦          ¦ 

¦------------------¦-----------------¦--------------------¦----------¦ 

¦Ciment  ¦solera   ¦  aprox. 300 kg  ¦   aprox. 150 kg    ¦120-150kg ¦ 

¦Pòrtland¦parament ¦     200-300 kg  ¦   aprox. 150 kg    ¦    -     ¦ 

¦--------¦---------¦-----------------¦--------------------¦----------¦ 

¦Aigua   ¦solera   ¦  aprox. 200 l   ¦   aprox. 270 l     ¦100-140 l ¦ 

¦        ¦parament ¦     280-290 l   ¦   aprox. 270 l     ¦    -     ¦ 

+--------------------------------------------------------------------+  

Conductivitat tèrmica:  

- Formigó d'argila expandida en solera:  <= 0,13 W/m K 

- Morter de perlita i ciment o morter de vermiculita i ciment en revestiment de paraments:  <= 

0,09 W/m K  

Resistència a la compressió:  

- Morter de perlita i ciment en solera:  Aprox. 2 N/mm2 

- Morter de perlita i ciment en paraments:  >= 1,3 N/mm2 

- Formigó d'argila expandida en solera:  >= 2 N/mm2 

- Morter de vermiculita i ciment en solera i paraments:  >= 0,5 N/mm2 

- Escuma de poliuretà:  Aprox. 0,2 N/mm2  

Toleràncies d'execució:  

- En paraments:  

- Planor:  ± 10 mm/2 m 

- Aplomat:  ± 10 mm/3 m  

- Gruix:  

- En paraments:  -1, + 5 

- En solera:  -1, + 2 

- Projectat:  -1, + 5  

  

AÏLLAMENT EN SOLERA O EN REVESTIMENT DE PARAMENTS:  

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  

La superfície del revestiment ha de tenir la planor i l'aplomat previstos.  

  

AÏLLAMENT PROJECTAT:  

L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport.  

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
AÏLLAMENT AMB MORTER O FORMIGÓ:  

La mescla ha d'estar preparada de manera que en resulti una barreja homogènia i sense segregacions.  

S'ha d'aplicar abans que s'hagi iniciat el procés d'adormiment.  

Per al morter la temperatura de treball ha de ser >= 5°C.  

  

AÏLLAMENT EN SOLERA O REVESTIMENT DE PARAMENTS:  

El suport ha de ser net.  

L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col·locació.  

  

AÏLLAMENT PROJECTAT:  

S'ha de treballar amb vents inferiors a 20 km/h i amb una humitat ambiental inferior al 80%.  

El suport ha d'estar net i no hi ha d'haver matèries estranyes (pols, greixos, olis, etc.).  

El grau d'humitat del suport ha d'estar dins dels límits especificats pel fabricant i la temperatura 

entre 10°C i 40°C.  

- Pendent:  

- Adherida o semiadherida  >= 1%; <= 30% 

- Sense adherir:  <= 3% 

- Clavada:  >= 30%  

  

AÏLLAMENT EN REBLERT DE CAMBRES:  

El procés d'injecció s'ha de fer mitjançant una màquina especial i s'han de seguir les instruccions 

donades pel fabricant per tal de garantir el rebliment total de la cambra.  

S'ha de començar per la part inferior del parament.  

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
AÏLLAMENT AMB ESPECIFICACIÓ D'ON S'APLICA:  

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

Amb deducció de la superfície corresponent a buits en aïllaments en solera o en revestiment de 

paraments, d'acord amb els criteris següents:  

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  

  

AÏLLAMENT AMB NÒDULS DE LLANA DE VIDRE:  

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ordre de 27 d'abril de 1987 per la qual s'aproba la Norma Reglamentària d'Edificació sobre Aïllament 

Tèrmic.  

 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN MORTER, FORMIGÓ CEL·LULAR, GRANULATS, ESCUMA UREA 

FORMOL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Neteja i preparació de la superfície de contacte. 

- Inspecció visual del procediment d'execució i curat, si és el cas. 

- Inspecció visual de la unitat acabada. 

- Control geomètric de l'acabat: gruix, planor, aplomat...  

  

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN ESCUMA DE POLIURETÀ:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Recepció del registre del productor (aplicador), on apareguin les obres i superfícies projectades 

amb anterioritat. Recepció, si és el cas, del certificat de possessió del segell o marca de 

qualitat reconeguts.  

- Abans del inici de l'obra, amb freqüència diària durant la seva execució i sempre que variïn 

les condicions de realització de la mescla, es comprovarà la seva dosificació.  

  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTER, FORMIGÓ CEL·LULAR, GRANULATS, ESCUMA 

UREA FORMOL:  

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  

  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN ESCUMA DE POLIURETÀ:  

Els controls es faran segons les indicacions de la DF i l'Ordre de 29 de juliol de 1994 del DOGC, 

esmentat anteriorment.  

L'observació de l'aparença externa del poliuretà es realitzarà sempre que:  
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- Es comenci la utilització de nous envasos de components. 

- S'hagin fet correccions o modificacions a la maquinària d'aplicació. 

- S'hagi parat el funcionament de la maquinària per un temps superior a dues hores. 

- S'hagi acabat la unitat d'obra. 

- S'hagi produït l'aplicació de 2 o més m3 d'escuma, exigible a les aplicacions "per colada". 

- Cada hora de procés i no menys d'una inspecció cada 20 m2 de projecció.  

En el recobriment de superfícies, el control de l'espessor es farà amb l'ajuda d'un punxó d'acer 

amb topall mòbil o instrument similar. Els punts de control s'escolliran per apreciació visual dins 

de superfícies de 10 m2, utilitzant tres punts d'espessor aparentment alt i tres d'espessor 

aparentment baix.  

Les contramostres de les provetes extretes i assajades (control de densitat) es guardaran degudament 

codificades i protegides per a la seva correcta conservació, durant un període de 6 mesos. La 

grandària de les provetes serà de 300 x 300 mm.  

La realització de l'assaig de conductivitat tèrmica es farà sobre provetes, transcorreguts 14 dies 

de la seva preparació.  

  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN MORTER, FORMIGÓ 

CEL·LULAR, GRANULATS, ESCUMA UREA FORMOL:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 

d'execució.  

  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ESCUMA DE 

POLIURETÀ:  

Els resultats dels controls han d'estar conformes a les especificacions indicades. Els valors a 

comparar s'obtindran per mitjana aritmètica de les determinacions realitzades.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN MORTER, FORMIGÓ CEL·LULAR, GRANULATS, ESCUMA 

UREA FORMOL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

Inspecció visual de la unitat acabada.  

- Comprovació dels gruixos d'aïllaments establerts en projecte  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN ESCUMA DE POLIURETÀ:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Control de producte acabat:  

- Aparença externa (apreciació visual), cada 20 m2 de projecció i sempre que variïn les condicions 

de projecció. 

- Espessor, cada 25 m2 en superfícies (6 determinacions) i 2 m3 en cavitats. 

- Densitat (UNE 53213-1) (2 determinacions), cada 2,5 m3 d'escuma aplicada, i no menys de dos 

cops al dia. 

- Conductivitat tèrmica (UNE 92201 i UNE 92202), cada 4000 m2 o cada 3 mesos, si la producció 

es menor. 

- Recepció del informe de projecció.  

- Els controls a efectuar sobre el producte acabat es duran a terme en el decurs de l'aplicació 

de l'escuma o en finalitzar l'aplicació dels diferents elements. El tècnic responsable de control 

de qualitat de la DF, serà l'encarregat de marcar les diferents zones d'assaig, codificar i marcar 

les provetes extretes adequades (mostra i contramostra) i de supervisar el rebliment, per part 

de l'aplicador, de les cavitats originades per l'extracció de la proveta.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN AÏLLAMENT AMORF:  

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  

  

CONTROL D'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN AÏLLAMENT 

AMORF:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E7 -  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
E7C -  AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I FONOABSORBENTS 
 
E7C2 -  AÏLLAMENTS AMB PLANXES DE POLIESTIRÈ 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E7C2F531. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació d'aïllament amb plaques, feltres i làmines de diferents materials.  

S'han considerat els materials següents:  

- Plaques de poliestirè extruït  

- Plaques de poliestirè expandit  

- Plaques de poliestirè expandit moldejat per a terra radiant  

- Plaques de poliestirè expandit amb ranures en una de les seves cares  

- Bandes de poliestirè expandit per a desolarització d'envans i parets  

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Amb adhesiu  

- Amb morter adhesiu  

- Fixades mecànicament  

- Amb emulsió bituminosa  

- Fixades als connectors que uneixen la paret passant amb l'estructura i subjectes a aquests 

mitjançant volanderes de plàstic  

- Sense adherir  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Aïllament amb plaques, feltres i làmines:  

- Replanteig de l'alineació de parets i envans  

- Preparació de l'element (retalls, etc.) 

- Neteja i preparació del suport 

- Col·locació de l'element  

  

CONDICIONS GENERALS:  

L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport, excepte quan es col·loca no adherit.  

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  

Les plaques i els feltres han de quedar col·locats a tocar, les plaques han de quedar a trencajunt.  

Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar.  

En les plaques que van fixades als connectors, el junt entre les plaques no ha de coincidir amb 

el connector de la paret.  

Quan l'aïllament porta barrera de vapor (paper kraft), aquesta ha de quedar situada a la cara calenta 

de l'aïllament.  

Quan l'aïllament va revestit amb làmina plàstica (protecció elàstica, làmina plàstica de color blanc 

o tel decoratiu), aquesta ha de quedar situada a la cara vista de l'aïllament.  

Quan l'aïllament porta paper kraft o protecció elàstica, els junts han de quedar segellats amb cinta 

adhesiva.  

Junts entre plaques o feltres: <= 2 mm  

Distància entre punts de fixació:  <= 70 cm  

  

PLAQUES MOLDEJADES PER A TERRA RADIANT:  

Les plaques han de quedar encaixades per les vores, col·locades de manera que les ranures per a 

allotjar els conductes de calefacció, quedin alineades i siguin contínues.  

La cara llisa de la placa ha de quedar recolzada sobre la base del paviment i els ressalts per a 

suport dels conductors, han de quedar a la part superior.  

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  

S'ha de treballar amb vents inferiors a 30 km/h.  

El suport ha de ser net.  

L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col·locació.  

El material col·locat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el puguin 

alterar.  

El poliuretà i el poliestirè s'ha de protegir d'una exposició solar molt llarga.  

En les plaques col·locades no adherides, s'han de prendre les precaucions necessàries perquè ni 

el vent ni d'altres accions no el desplacin.  

Qualsevol set a la barrera de vapor, produït durant l'execució, ha de ser reparat amb cinta adhesiva 

impermeable al vapor.  

  

PLAQUES COL·LOCADES AMB ADHESIU, OXIASFALT, EMULSIÓ BITUMINOSA O PASTA DE GUIX:  

El suport ha d'estar lliure de matèries estranyes (pols, greixos, olis, etc.).  

El grau d'humitat del suport ha d'estar dins dels límits especificats pel fabricant.  
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
AÏLLAMENT AMB PLAQUES, FELTRES O LÀMINES:  

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%  

  

AïLLAMENT AMB BANDES ACÚSTIQUES:  

m de llargària necessària subministrada a l'obra., amidada segons la DT.  

Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments.  

 
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:  

- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les plaques malmeses  

- Neteja i preparació de la superfície de suport  

- Inspecció visual del procediment d'execució, amb especial atenció a les subjeccions, i a 

l'alineació longitudinal i transversal de les peces  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Inspecció visual de la unitat acabada.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 

d'execució.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E7 -  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
E7C -  AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I FONOABSORBENTS 
 
E7C9 -  AÏLLAMENTS AMB FELTRES I PLAQUES DE LLANA MINERAL DE ROCA 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E7C91E1R. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació d'aïllament amb plaques, feltres i làmines de diferents materials.  

S'han considerat els materials següents:  

- Feltres o plaques de llana de vidre o llana de roca.  

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Amb adhesiu  

- Amb morter adhesiu  

- Amb morter per a arrebossats  

- Fixades mecànicament  

- Sense adherir  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Aïllament amb plaques, feltres i làmines:  

- Preparació de l'element (retalls, etc.) 
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- Neteja i preparació del suport 

- Col·locació de l'element  

  

CONDICIONS GENERALS:  

L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport, excepte quan es col·loca no adherit.  

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  

Les plaques i els feltres han de quedar col·locats a tocar, les plaques han de quedar a trencajunt.  

Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar.  

Quan l'aïllament porta barrera de vapor (paper kraft), aquesta ha de quedar situada a la cara calenta 

de l'aïllament.  

Quan l'aïllament va revestit amb làmina plàstica (protecció elàstica, làmina plàstica de color blanc 

o tel decoratiu), aquesta ha de quedar situada a la cara vista de l'aïllament.  

Quan l'aïllament porta paper kraft o protecció elàstica, els junts han de quedar segellats amb cinta 

adhesiva.  

Junts entre plaques o feltres: <= 2 mm  

Distància entre punts de fixació:  <= 70 cm  

  

PLAQUES COL·LOCADES AMB MORTER PER A ARREBOSSATS:  

El morter ha de cobrir tota la superfície que ha de rebre les plaques.  

En les encontres entre els paraments i els sostres, el revestiment de morter ha de cavalcar una 

banda de 10 cm, com a mínim, sobre el sostre.  

Gruix de la capa de morter:  >= 5 mm  

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  

S'ha de treballar amb vents inferiors a 30 km/h.  

El suport ha de ser net.  

L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col·locació.  

El material col·locat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el puguin 

alterar.  

En les plaques col·locades no adherides, s'han de prendre les precaucions necessàries perquè ni 

el vent ni d'altres accions no el desplacin.  

Qualsevol set a la barrera de vapor, produït durant l'execució, ha de ser reparat amb cinta adhesiva 

impermeable al vapor.  

  

PLAQUES COL·LOCADES AMB ADHESIU, OXIASFALT, EMULSIÓ BITUMINOSA O PASTA DE GUIX:  

El suport ha d'estar lliure de matèries estranyes (pols, greixos, olis, etc.).  

El grau d'humitat del suport ha d'estar dins dels límits especificats pel fabricant.  

  

PLAQUES COL·LOCADES AMB MORTER PER A ARREBOSSATS:  

El suport ha de tenir una superfície uniforme, sense defectes significatius (peces amb 

escostonaments, peces trencades, forats, rebaves, etc.), que puguin perjudicar l'adherència del 

morter.  

Si el suport es d'obra de fàbrica, la fondària del junt no ha de ser superior a 5 mm.  

En temps calorós o amb vent, si la superfície del suport es absorbent, cal humitejar la superfície 

per tal que no absorbeixi l'aigua del morter.  

Les plaques s'han de col·locar amb el morter encara fresc, pressionant sobre el suport.  

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  

 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les plaques malmeses  

- Neteja i preparació de la superfície de suport  

- Inspecció visual del procediment d'execució, amb especial atenció a les subjeccions, i a 

l'alineació longitudinal i transversal de les peces  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
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Inspecció visual de la unitat acabada.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 

d'execució.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E7 -  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
E7D -  AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC 
 
E7D2 -  AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC AMB MORTERS DE PERLITA 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E7D2112R. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
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 
 
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 
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enduriment.  

No s'han d'afegir additius al producte preparat.  

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
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 en caso de incendio DB-SI.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E7 -  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
E7D -  AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC 
 
E7D6 -  PINTURES IGNÍFUGUES INTUMESCENTS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E7D69TK0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre perfils estructurals metàl·lics, per a 

augmentar la resistència i estabilitat al foc de l'element, mitjançant diferents capes aplicades 

en obra.  

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.  

El revestiment ha de cobrir completament totes les parts descobertes dels perfils, inclús les no 

accessibles.  

Ha de comprobar-se la compatibilitat entre la capa d'imprimació antioxidant i la pintura 

intumescent, al igual que amb la pintura d'acabat. La pintura d'acabat no ha d'impedir el 

desenvolupament de l'escuma que genera la pintura intumescent i la seva conseqüent expansió en cas 

d'incendi.  

La imprimació ha de compatibilitzar la protecció anticorrosiva amb la protecció al foc.  

 
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.  

S'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha de desgreixar la superfície. 

Tot seguit s'han d'aplicar les capes d'emprimació que siguin necessàries.  

Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb rodet, brotxa o pistola.  

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.  

No s'ha d'aplicar una capa si la capa anterior no està completament seca.  
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Abans d'aplicar la pintura, els perfils han d'estar protegits de la corrossió amb la imprimació 

antioxidant.  

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.  

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.  

Cal considerar el desenvolupament del perímetre.  

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE 48287-1:1996 Sistemas de pinturas intumescentes para la protección del acero estructural. Parte 

1: Requisitos.  

UNE 48287-2:1996 Sistemas de pinturas intumescentes para la protección del acero estructural. Parte 

2: Guía para la aplicación.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E8 -  REVESTIMENTS 
 
E81 -  ARREBOSSATS I ENGUIXATS 
 
E811 -  ARREBOSSATS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E81125Q2,E81131K1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Arrebossats realitzats amb morter de ciment, morter de calç, morter mixt o morter porós drenant, 

aplicats en paraments horitzontals o verticals, interiors o exteriors i formació d'arestes amb 

morter de ciment mixt o pasta de ciment ràpid.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Arrebossat esquerdejat  

- Arrebossat a bona vista  

- Arrebossat reglejat  

- Formació d'arestes  

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  

Formació d'aresta:  

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Execució de l'aresta 

- Cura del morter  

  

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.  
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Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver pols, ni fissures, 

forats o d'altres defectes.  

Gruix de la capa:  

- Arrebossat esquerdejat:  <= 1,8 cm  

- Arrebossat reglejat o a bona vista:  1,1 cm  

- Arrebossat amb morter porós drenant:  2 a 4 cm  

Arrebossat reglejat:  

- Distància entre mestres:  <= 150 cm  

Toleràncies d'execució per a l'arrebossat:  

- Planor:  

- Acabat esquerdejat:  ± 10 mm 

- Acabat a bona vista:  ± 5 mm 

- Acabat reglejat:  ± 3 mm  

- Aplomat (parament vertical):  

- Acabat a bona vista:  ± 10 mm/planta 

- Acabat reglejat:  ± 5 mm/planta  

- Nivell (parament horitzontal):  

- Acabat a bona vista:  ± 10 mm/planta 

- Acabat reglejat:  ± 5 mm/planta  

Toleràncies quan l'arrebossat és a bona vista o reglejat:  

- Gruix de l'arrebossat:  ± 2 mm  

  

FORMACIÓ D'ARESTA:  

Ha de ser recta i contínua.  

Ha de quedar horitzontal o ben aplomada.  

Toleràncies d'execució:  

- Horitzontalitat o aplomat: ± 2 mm/m, ± 5 mm/total  

 
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 
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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.  

  

FORMACIÓ D'ARESTA:  

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

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.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E8 -  REVESTIMENTS 
 
E81 -  ARREBOSSATS I ENGUIXATS 
 
E812 -  ENGUIXATS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E8121113. 
 
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 
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- 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 
 
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.  
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En el cas de la formació d'aresta, de racó o de la reglada de sòcol, la pasta de guix que s'utilitzi 

ha de tenir les mateixes característiques que la dels paraments.  

Per a fer assecatges artificials es requereix l'autorització explícita de la DF.  

No s'han d'utilitzar additius que puguin variar el procés d'adormiment.  

S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment.  

  

ACABAT LLISCAT:  

En l'enguixat a bona vista, a la formació d'aresta o de racó, la pasta de guix s'ha d'aplicar en 

dues operacions: una d'estesa i la segona de lliscat.  

En l'enguixat reglejat o en la formació de reglada de sòcol, la pasta de guix s'ha d'aplicar en 

dues operacions: una d'estesa entre les mestres, passant el regle i la segona de lliscat.  

El lliscat s'ha de fer amb la part més fina del guix, o sigui amb la part superior d'una pasterada 

feta amb aquesta finalitat.  

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ENGUIXAT:  

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

Amb deducció de la 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.  

 
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  

- 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.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E8 -  REVESTIMENTS 
 
E82 -  ENRAJOLATS 
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E825 -  ENRAJOLATS AMB RAJOLA DE CERÀMICA ESMALTADA MAT 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E8251338. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
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  
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- 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.  

 
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 
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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.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E8 -  REVESTIMENTS 
 
E83 -  APLACATS 
 
E83E -  EXTRASDOSSATS AMB PLAQUES DE GUIX LAMINAT 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E83E59GA. 
 
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  
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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.  

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'alçaria lliure que han de cobrir.  

Cal preveure de reforçar l'entramat amb elements metàl·lics o bé de fusta, en aquells punts que 

hagin de suportar elements pesats fixats a la divisòria (radiadors, llibreries, etc.).  

Els junts han de coincidir sempre amb elements portants.  

Les fixacions 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  
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COL·LOCACIÓ DIRECTAMENT SOBRE EL PARAMENT AMB TOCS DE GUIX:  

Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.  

  

COL·LOCACIÓ DIRECTAMENT SOBRE EL PARAMENT AMB GUIX ESTÉS AMB LLANA DENTADA:  

Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats i nets. 

La capa resultant de pasta de guix ha de tenir un gruix <=1,50 cm. 

Un cop adherides varies plaques es procedirà a l'anivellament amb un regle i es verificarà la 

planeitat respecte les plaques adjacents.   

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  

- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 

- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%  

Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara 

bastiments, excepte en el cas de forats de 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.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E8 -  REVESTIMENTS 
 
E84 -  CELS RASOS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E843123R. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Cel ras realitzat amb plaques, planxes o lames, de diferents materials, suspeses del sostre o 

estructura de l'edifici, en espais interiors, i elements singulars integrats al cel ras, com ara 

registres, franges perimetrals, cortiners, etc.  

S'han considerat els materials següents:  

- Plaques d'escaiola  

- Plaques de fibres minerals o vegetals  

- Plaques de guix laminat i transformats  

- Plaques metàl·liques i planxes conformades metàl·liques  

- Làmel·les de PVC o metàl·liques  

- Taulers de partícules aglomerades amb ciment  

- Plaques amb ciment pórtland més additius (GRC)  

- Plaques d'aglomerat de ciment amb fibres  

- Plaques de fusta  

S'han considerat els tipus de cel ras següents:  

- Per a revestir, sistema fix  

- De cara vista, sistema fix  

- De cara vista, sistema desmuntable amb entramat vist  

- De cara vista, sistema desmuntable amb entramat ocult  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig: distribució de plaques, resolució de vores i punts singulars, nivells, eixos de la 

trama de perfils, etc. 

- Col·locació dels suports fixats al sostre o estructura de l'edifici i suspensió dels perfils 

de la trama de suports 

- Col·locació de les plaques, planxes o lames, fixades o recolzades a la trama de suports, segons 

el sistema utilitzat 

- Segellat dels junts si es tracta d'un cel ras continu  
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CONDICIONS GENERALS:  

El sistema de suspensió del cel ras ha de ser un sistema compatible amb les plaques o planxes. 

El mecanisme de fixació a l'estructura de l'edifici ha de ser compatible amb el material d'aquesta. 

El plènum considerat és d'1 m d'alçària màxima. 

El sistema de suspensió ha de complir els requisits de l'apartat 4.3 de la norma UNE-EN 13964. 

Si el fabricant del sistema de suspensió es diferent del de les plaques, planxes o lames, el 

constructor ha d'aportar la documentació necessària per verificar la compatibilitat entre els 

sistemes. 

Si s'ha d'afegir algun element a sobre del cel ras, com ara aïllaments tèrmics o acústic, llums, 

difusor d'aire, etc, cal verificar que el increment de pes està dins dels límits de resistència 

del sistema de suports.  

El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable.  

Ha de formar una superfície plana i ha d'estar al nivell previst.  

Els elements de la subestructura (carreres principals i transversals) han d'estar muntades 

ortogonalment. 

Els perfils distanciadors de seguretat de l'estructura han d'estar fixats als perfils principals. 

Les peces del cel ras han d'estar alineades. 

El repartiment de plaques al recinte no deixarà als perímetres peces menors a 1/2 placa. El 

recolzament de les plaques tallades sobre el suport perimetral ha de ser més gran de 10 mm.  

Si les plaques són de cara vista, en el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, 

trencades, escantonades ni tacades.  

Els elements perimetrals verticals, com ara envans o mampares, no provocaran esforços sobre el cel 

ras, i la seva estructura s'ha d'ancorar al sostre o a una subestructura independent de la del cel 

ras.  

Si es pengen o s'insereixen elements aliens al cel ras, com ara llums, difusors, etc, no superaran 

els pesos màxims indicats pel subministrador del cel ras, i les perforacions de les plaques compliran 

les indicacions del fabricant respecte a la mida màxima i la posició relativa de la perforació.  

Si el cel ras es realitza amb plaques o elements amb característiques especials, que han de donar 

unes condicions específiques a l'espai que conformen per tal d'assolir les característiques 

requerides, caldrà seguir les pautes constructives indicades pel fabricant i la DF.  

Toleràncies d'execució:  

- Planor:  

- 2 mm/m 

- <= 5 mm en una llargària de 5 m en qualsevol direcció  

- Nivell: ± 5 mm  

  

SUPORT MITJANÇANT ENTRAMAT DE PERFILS:  

Si el sistema és desmuntable, s'ha de col·locar un perfil fixat a les parets, a tot el perímetre.  

Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar segellats 

degudament amb màstic per a junts.  

S'han de col·locar els punts de fixació suficients per tal que la fletxa dels perfils de l'entramat 

sigui l'exigida.  

  

REGISTRES:  

Ha d'obrir i tancar correctament.  

El parament exterior del registre ha d'estar a nivell amb el cel ras.  

El registre ha de ser estable, i no pot provocar deformacions al cel ras en els moviments obertura 

i tancament.  

No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment.  

El bastiment ha d'estar al mateix pla que el cel ras, sense deformacions dels angles, al nivell 

i al pla previstos.  

Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures.  

El bastiment ha d'estar travat als perfils auxiliars del cel ras, com a mínim amb una fixació per 

cada costat.  

Franquícia entre la fulla i el bastiment:  <= 0,2 cm  

Toleràncies d'execució:  

- Replanteig: ± 5 mm 

- Nivell previst: ± 2 mm 

- Horitzontalitat: ± 1 mm  

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha 

de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.  

Les instruccions del subministrador han d'incloure com mínim els aspectes següents:  

- Enumeració i especificacions dels components necessaris per a l'execució completa del cel ras 

- Els tipus de fixacions superiors en funció dels possibles materials on es fixaran (llosa de 

formigó, sostres amb revoltons de diferents materials,  estructures de fusta, etc.) 
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- La forma en que els diversos components s'han d'instal·lar i fixar 

- Condicions d'emmagatzemament i manipulació dels materials 

- Les condicions que son necessàries al lloc on s'instal·larà el cel ras 

- La carrega màxima admissible pels components de la suspensió 

- El mètode de regulació de l'alçada i, si es requereix, els mitjans per a assegurar les fixacions 

superior  i inferior 

- La distancia màxima admissible entre els elements de suspensió 

- La llargària màxima del vol de les carreres principals 

- Les distancies entre les fixacions del sistema de recolzament perimetral 

- La forma de realitzar talls dels components, i especialment, les limitacions de la mida i la 

posició dels talls necessaris per a introduir instal·lacions (llums, reixetes, etc.) 

- El pes màxim que poden suportar les plaques individuals, i el conjunto del cel ras, corresponent 

als elements addicionals (llums, reixetes, aïllaments afegits, etc.)  

Per començar el muntatge del cel ras, cal que el local estigui tancat i sigui estanc al vent i a 

l'aigua, la humitat relativa sigui inferior al 70% i la temperatura superior a 7º.  

La DF ha d'aprovar el sistema de fixació superior i perimetral. Cal que aquest tingui associat un 

DIT, o cal fer assaigs in situ per verificar la idoneïtat del sistema.  

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  

No s'han de col·locar fixacions superiors en elements estructurals deteriorats (revoltons trencats, 

formigons esquerdats, etc.)  

  

REGISTRES:  

Per a la col·locació del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del parament o del 

suport al qual estigui subjecte.  

S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra els 

impactes durant tot el procés constructiu i d'altres que mantinguin l'escairat fins que quedi ben 

travat a l'obra.  

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
CEL RAS, CALAIX O FRANJA DE CEL RAS:  

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen. 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%.  

Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús 

de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.  

  

REGISTRES:  

Unitat de registre col·locat segons les especificacions de la DT.   

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE-EN 13964:2006/A1:2008 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo.  

 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els 

diferents productes, elements i sistemes constructius.  

- Replanteig del nivell del cel ras, dels eixos de la trama de perfils i dels punts de suspensió.  

- Verificació de la compatibilitat del sistema de fixació a les estructures existents. Es pot fer 

validant la documentació aportada pel fabricant de la fixació, o fent assaigs de càrrega. 

- A les fixacions cal verificar la fondària i el diàmetre de la perforació, la neteja del forat, 

si el tipus de fixació es correspon amb l'aprovat, el procediment d'instal·lació de la fixació, 

i si està indicat, el parell d'acollament.  

- Col·locació dels perfils perimetrals, si s'escau, d'entrega als paraments i suspensió de la resta 

de perfils de la trama. Verificació de l'ortogonalitat de la trama, i les alineacions dels perfils 

vistos.  

- Col·locació dels elements que formen la cara vista del cel ras, com ara plaques, lames, etc.  

- En el cas de cels rasos de característiques especials, caldrà controlar els punts singulars.  

  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el cel ras.  

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.  

La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del 
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Contractista.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

- Es verificarà el nivell i la planeitat del cel ras, l'alineació i l'ortogonalitat de plaques 

i perfils, la situació d'elements addicionals, be estiguin penjats o inserits en perforacions 

del cel ras.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E8 -  REVESTIMENTS 
 
E89 -  PINTATS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E894BBJ0,E89BBBH0,E898D25R,E898K2A0,E898J2A0,E89ABBJ0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos 

mitjançant diferents capes aplicades en obra.  

S'han considerat els tipus de superficies següents:  

- Superfícies de fusta  

- Superfícies metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure)  

- Superfícies de ciment, formigó o guix  

S'han considerat els elements següents:  

- Estructures 

- Paraments 

- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres) 

- Elements de protecció (baranes o reixes)  

- Elements de calefacció 

- Tubs  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb aplicació 

de les capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat segons la 

composició de la pintura d'acabat 

- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat  

  

CONDICIONS GENERALS:  

En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.  

Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.  

A les finestres, balconeres i portes, s'admet que s'hagin protegit totes les cares però que només 

s'hagin pintat les visibles.  

  

PINTAT A L'ESMALT:  

Gruix de la pel·lícula seca del revestiment:  >= 125 micres  

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  

S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:  

- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 

- Humitat relativa de l'aire > 60%  

- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja  

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 

h abans i s'han de refer les parts afectades.  

Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.  
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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.  

No s'ha d'aplicar una capa si la capa anterior no està completament seca.  

S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant 

i després de l'aplicació.  

No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.  

  

SUPERFÍCIES DE FUSTA:  

La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d'altres defectes.  

El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una fondària mínima de 5 mm, 

ha de ser inferior a un 15% per a coníferes o fustes toves i a un 12% per a frondoses o fustes dures.  

S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta de les mateixes 

característiques. Els nusos sans que tenen exsudació de resina s'han de tapar amb goma laca.  

Abans de l'aplicació de la 1° capa s'han de corregir i eliminar els possibles defectes amb massilla, 

segons les instruccions del fabricant; passar paper de vidre en la direcció de les vetes i eliminar 

la pols.  

  

SUPERFÍCIES METÀL·LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE):  

Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni òxid.  

En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha de 

desgreixar la superfície. Tot seguit s'han d'aplicar les dues capes d'emprimació antioxidant. La 

segona s'ha de tenyir lleugerament amb pintura.  

En el cas d'estructures d'acer s'han de tenir en compte les següents consideracions:  

- Abans d'aplicar la capa d'emprimació les superfícies a pintar han d'estar preparades adequadament 

d'acord amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3. 

- Si s'aplica més d'una capa s'ha d'utilitzar per a cadascuna un color diferent. 

- Després de l'aplicació de la pintura les superfícies s'han de protegir de l'acumulació d'aigua 

durant un cert temps.  

  

SUPERFÍCIES DE CIMENT, FORMIGÓ O GUIX:  

La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades.  

El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adherència. Ha de 

tenir una humitat inferior al 6% en pes.  

S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals.  

Temps mínim d'assecatge de la superfície abans d'aplicar la pintura:  

- Guix:  3 mesos (hivern); 1 mes (estiu) 

- Ciment:  1 mes (hivern); 2 setmanes (estiu)  

En superfícies de guix, s'ha de verificar l'adherència del lliscat de guix.  

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS DE FUSTA O D'ACER O PORTES ENROTLLABLES:  

m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.  

Cal considerar el desenvolupament del perímetre.  

Deducció de la superfície corresponent a obertures:  

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50% 

- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%  

Aquest criteris inclouen la neteja dels elements que configuren l'obertura com és ara, bastiments 

que s'hagin embrutat.  

  

PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX:  

m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.  

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:  

- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%  

Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 

30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha 

d'amidar expressament. 

Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin 

embrutat.  

  

PINTAT DE PORTES, FINESTRES I BALCONERES:  

m2 de superfície de cada cara del tancament practicable tractat segons les especificacions de la 
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DT amb les deduccions corresponents als envidraments segons els criteris següents:  

Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament per a peces amb una superfície envidrada 

de:  

- Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50% 

- Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25% 

- Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix  

En les portes extensibles, la superfície s'ha d'incrementar el 50%  

  

PINTAT D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ O ELEMENTS DE CALEFACCIÓ:  

m2 de superfície d'una cara, definida pel perímetre de l'element a pintar.  

  

PINTAT DE TUBS O PINTAT O ENVERNISSAT DE PASSAMÀ:  

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PINTAT D'ESTRUCTURES D'ACER:  

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A.  

  

PER A LA RESTA D'ELEMENTS:  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual de la superfície a pintar.  

- Acceptació del procediment d'aplicació de la pintura per part de la DF.  

- Comprovació de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicació.  

  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

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:  

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.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E8 -  REVESTIMENTS 
 
E8B -  TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE PROTECCIÓ 
 
E8B4 -  ANTIGRAFFITI 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E8B4111R. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Preparació i aplicació d'un recobriment protector sobre superfícies de materials diversos 

mitjançant diferents capes aplicades en obra.  

S'han considerat els tractaments següents:  

- Recobriment antigraffiti  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Recobriment antigraffiti:  

- Preparació de la superfície a tractar 

- Aplicació d'una capa de producte decapant 

- Neteja amb aigua 

- Aplicació d'una capa d'imprimació antigraffiti 

- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecatge, de dues capes de vernís antigraffiti  

  

CONDICIONS GENERALS:  

La superfície ha de quedar totalment coberta pel revestiment protector.  

Ha de tenir la dotació prevista.  

El gruix total del recobriment, el nombre de capes i la forma d'aplicació han de ser les definides 

a la DT o en el seu defecte, les especificades per la DF.  

  

ANTIGRAFFITI:  

El recobriment, un cop sec, ha de cobrir totes les irregularitats del suport, per tal de garantir 

que el graffiti s'adherirà sobre el vernís i no sobre el suport protegit.  

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  

S'han d'aturar els treballs en cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és superior a 50 km/h.  

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.  

La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades.  

El sistema d'aplicació del producte 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.  

  

ANTIGRAFFITI:  

S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:  

- Temperatures inferiors a 10ºC 

- Temperatura del suport inferior a 3ºC per damunt de la temperatura de condensació 

- Humitat relativa de l'aire superior a 80%  

El suport ha d'estar suficientment sec i endurit.  

S'han de desbastar mecànicament les superfícies sense porositat ni rugositat per tal de garantir 

l'adherència del vernís.  

Cal aplicar una capa prèvia de decapant, per tal d'eliminar les restes de pintura del suport a 

tractar.  

Abans de l'aplicació del producte, el suport s'ha de tractar amb una capa d'imprimació penetrant 

i segelladora.  

Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament 

diluïda, segons les instruccions del fabricant.  

No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.  

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
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 i <= 2 m2: Es dedueix el 50% 

- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%  

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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E8 -  REVESTIMENTS 
 
E8K -  ESCOPIDORS 
 
E8KA -  ESCOPIDORS DE PLANXA D'ALUMINI 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E8KA7H43. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
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 planxa col·locat amb fixacions mecàniques.  

S'han considerat els tipus de planxa següents:  

- Acer galvanitzat 

- Alumini  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Col·locació amb fixacions mecàniques o adherit:  

- Neteja i preparació de les superfícies de suport 

- Replanteig de les peces 

- Col·locació i fixació de les peces 

- Segellat dels junts 

- Neteja dels paraments  

  

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  

  

ESCOPIDOR DE PLANXA:  

A l'element acabat no hi ha d'haver defectes superficials, (ratlles, bonys, etc.).  

Les fixacions han de ser d'un metall compatible amb el de la planxa.  

Les fixacions han de quedar lleugerament inclinades, els caps no han de formar arestes vives que 

puguin fer malbé el metall.  

Les fixacions han de quedar separades dels extrems de la planxa, per tal de no impedir els moviments 

de dilatació del metall.  

Els junts entre les peces, i amb les vores, han d'estar segellats.  

 
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.  

  

ESCOPIDOR DE PLANXA:  

Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats i nets. Si cal s'han de repicar abans de la col·locació 

de les peces.  
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Les llates de fusta han d'estar ben seques, sense defectes aparents no han d'estar esberlades ni 

han de tenir nusos saltadissos.  

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  

 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN ESCOPIDORS DE MORTER DE CIMENT, ALUMINI I ZINC:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual de les peces abans de la seva col·locació, rebutjant les que presentin defectes.  

- Neteja i preparació de la superfície de suport  

- Col·locació i fixació de les peces: (alumini i zinc)  

- Segellat dels junts  

- Neteja dels paraments.  

  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN ESCOPIDORS DE MORTER DE CIMENT, ALUMINI I ZINC:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ESCOPIDORS 

DE MORTER DE CIMENT, ALUMINI I ZINC:  

Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el 

revestiment.  

Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN ESCOPIDORS DE MORTER DE CIMENT, ALUMINI I ZINC:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d'acabat.  

- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN ESCOPIDORS DE MORTER DE CIMENT, ALUMINI 

I ZINC:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN 

ESCOPIDORS DE MORTER DE CIMENT, ALUMINI I ZINC:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E8 -  REVESTIMENTS 
 
E8M -  BRANCALS 
 
E8MA -  BRANCALS AMB PLANXA D'ACER 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E8MAU050. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Remat de planxa d'acer galvanitzat o galvanitzat i prelacat, plegat a taller, per a punts singulars 

de cobertes (carener, vora lliure, aiguafons, minvell. etc) o façanes (cantonada, peu de planxa, 

llinda, brancal, escopidor, etc.), col·locat amb fixacions mecàniques.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig de l'element 
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- Col·locació de les làmines metàl·liques mitjançant fixacions mecàniques 

- Execució dels junts entre làmines  

Les peces han de quedar fixades sòlidament al suport.  

Les peces han de quedar alineades longitudinalment.  

Cavalcament sobre les peces del vessant:  >= 5 cm  

Toleràncies d'execució:  

- Alineacions:  ± 5 mm/m,  ± 20 mm/total  

- Cavalcaments:  - 0 mm,  + 20 mm  

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha 

d'assegurar l'estabilitat de l'equip.  

Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat.  

S'ha d'evitar el contacte directe de l'acer galvanitzat amb el guix, els ciments pòrtland frescos, 

la calç, les fustes dures (roure, castanyer, teca, etc.) i l'acer sense protecció contra la corrosió.  

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
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 Salubridad DB-HS.  

 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

- Inspecció visual de les peces abans de la seva col·locació, rebutjant les que presentin defectes.  

- Verificació del replanteig 

- Verificació dels suports 

- Verificació del sistema d'execució de fixacions i junts  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

- Geometria dels remats i de la façana 

- Estanquitat dels junts  

  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E9 -  PAVIMENTS 
 
E92 -  SUBBASES 
 
E921 -  SUBBASES DE TOT-U 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E921201F. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subbases o bases de tot-u natural o artificial per a paviments.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Aportació de material 

- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 
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- Allisada de la superfície de l'última tongada  

  

CONDICIONS GENERALS:  

El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions 

corresponent.  

Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, provenint 

d'una planta autoritzada legalment per al tractament d'aquests residus. En obres de carreteres només 

es podrà utilitzar a les categories de tràfic pesat T2 a T4.  

La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF.  

S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments.  

La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT.  

La humitat òptima de compactació, s'ha d'ajustar a la composició i forma d'actuació de l'equip de 

compactació.  

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).  

Grau de compactació:  

- Tot-u artificial:  

- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T00 a T2:  >= 100% PM (UNE 103501) 

- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals:  >= 98% PM (UNE 103501)  

- Tot-u natural:  >= 98% PM (UNE 103501)  

Índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330):  Ha de complir amb els valors de la taula 510.5 

de PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 891/2004.  

Mòdul Ev2 (assaig de placa de càrrega) (NLT 357):  

- Esplanada (trànsit T3):  >= 104 MPa 

- Esplanada (trànsit T4-vorals):  >= 78 MPa 

- Subbase (trànsit T3):  >= 80 MPa 

- Subbase (trànsit T4-vorals):  >= 60 MPa  

A més, la relació Ev2/ Ev1 serà < a 2,2.  

Toleràncies d'execució:  

- Rasant:  + 0, -15 mm de la teòrica, en carreteres T00 a T2, + 0, -20 mm de la teòrica, en la 

resta de casos  

- Amplària:  - 0 mm de la prevista en els plànols de seccions tipus 

- Gruix:  - 0 mm del previst en els plànols de seccions tipus  

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El sauló, la grava o la sorra aportats, no han de tenir impureses ni matèria orgànica.  

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se 

té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta 

superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans 

de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.  

La preparació del tot-u artificial s'ha de fer a central i no "in situ". L'addició de l'aigua de 

compactació també s'ha de fer a central excepte en els casos que la DF autoritzi el contrari.  

En el cas de tot-u natural, abans d'estendre una tongada, s'ha d'homogeneïtzar i humidificar, si 

es considera necessari.  

El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït alteracions 

en la seva humitat de tal manera que es superen els valors següents:  

- T00 a T1:  ± 1 % respecte de la humitat òptima 

- T2 a T4 i vorals:  ± 1,5 / + 1 % respecte de la humitat óptima  

L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades de 

gruix no superior a 30 cm.  

Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació 

admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent.  

La compactació s'ha de fer de forma continua i sistemàtica disposant l'equip necessari per aconseguir 

la densitat prescrita a l'apartat anterior.  

Si l'estesa del tot-u es fa per franges, la compactació ha d'incloure 15 cm de l'anterior, com a 

mínim.  

Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas 

o desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de compactar 

amb els medis adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista.  

No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. 

Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les 

indicacions de la DF.  

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  

L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra 

de la capa subjacent.  
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No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos 

de capes subjacents.  

 
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/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.  

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, 

de la Instrucción Técnica de Carreteras.  

 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Es considera com un lot de control el menor que resulti d'aplicar els 3 criteris següents aplicats 

sobre una tongada:  

- Una longitud de 500 de calçada 

- Una superfície de 3.500 m2 de calçada 

- La fracció construïda diàriament  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant al que presenti restes de 

terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a l'admissible.  

- Inspecció visual de l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa.  

- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l'eix de la capa, i control de l'amplada 

de la tongada estesa, cada 10 m lineals com a màxim.  

- Execució d'un tram de prova que, a efectes de control, es tractarà com un lot d'execució.  

- Comprovació de les toleràncies d'execució i control de la superfície sobre la que s'ha d'estendre 

la capa. Inspecció visual de l'estat de la superfície després del pas d'un camió carregat sobre 

ella.  

- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix, amplada i pendent transversal de les tongades 

d'execució i control de la temperatura ambient.  

- Control de compactació. Es realitzaran 7 determinacions de la humitat i densitat in-situ.  

- Assaig de placa de càrrega (NLT 357), sobre cada lot. En la zona d'aplicació de la placa es 

determinarà la humitat in-situ.  

- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comparació entre la rasant acabada i l'establerta en el projecte: comprovació de l'existència 

de ruptura de peralt; comprovació de l'amplada de la capa; revisió dels cantells de perfils 

transversals.  

- Control de la regularitat superficial mitjançant la determinació de l'índex de regularitat 

internacional (IRI) (NLT 330).  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'han de seguir els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Els punts de control de densitat i 

humitat han d'estar uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en 

la secció transversal de la tongada.  

  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'iniciarà l'execució d'aquesta unitat sense la corresponent aprovació del tram de prova per 

part de la DF.  

No es podrà iniciar l'execució de la capa, sense que la superfície sobre la que s'ha d'assentar 

compleixi les exigències del plec de condicions.   

S'aturaran els treballs d'estesa quan la temperatura ambient estigui per sota del límit establert 

al plec, o quan s'observi que es produeix segregació o contaminació del material.  

Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les 

especificades en el plec de condicions, en cada un dels punts de la mostra. Es podran admetre un 

màxim d'un 40% de punts amb resultat un 2% per sota del valor especificat, sempre que la mitjana 

del conjunt compleixi l'especificat.  

En cas d'incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o substitució 

del material. En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte 

de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació de la compactació 

s'intensificaran al doble sobre les capes corregides.  

El contingut d'humitat de les capes compactades tindrà caràcter informatiu, i no serà per sí mateix 

causa de rebuig.  

El valor del mòdul de compressibilitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega complirà les 
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limitacions establertes al plec de condicions. En cas contrari, es recompactarà fins a aconseguir 

els valors especificats.  

Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de 

regularitat superficial.   

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de 

regularitat superficial.   

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E9 -  PAVIMENTS 
 
E92 -  SUBBASES 
 
E923 -  SUBBASES DE GRANULAT 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E923SG91. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de subbase o base per a paviment, amb tongades compactades de material granular.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Aportació de material 

- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 

- Allisada de la superfície de l'última tongada  

  

CONDICIONS GENERALS:  

Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, provenint 

d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus.  

La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF.  

La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT.  

En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com 

a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501).  

Toleràncies d'execució:  

- Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòric  

- Nivell de la superfície:  ± 20 mm  

- Planor:  ± 10 mm/3 m  

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se 

té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta 

superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans 

de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.  

No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la precedent.  

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.  

El contingut òptim d'humitat s'ha de determinar a l'obra, en funció de la maquinària disponible 

i dels resultats dels assaigs realitzats.  

Abans d'estendre una tongada es pot homogeneïtzar i humidificar, si es considera necessari.  

L'estesa s'ha de fer per capes de gruix uniforme, cal evitar la segregació o la contaminació.  

Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació 

admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent.  

La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i progressant 

cap al centre per a cavalcar-se en cada recorregut en un ample no inferior a 1/3 del de l'element 

compactador.  

Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas 

o desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de compactar 

amb els medis adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista.  

No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. 

Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les 
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indicacions de la DF.  

Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades a l'apartat anterior han de ser 

corregides pel constructor. Caldrà escarificar en una profunditat mínima de 15 cm, afegint o retirant 

el material necessari tornant a compactar i allisar.  

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
GRUIX SENSE ESPECIFICAR:  

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  

  

CAPES DE GRUIX DEFINIT:  

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

  

CONDICIONS GENERALS:  

L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra 

de la capa subjacent.  

No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos 

de capes subjacents.  

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E9 -  PAVIMENTS 
 
E9D -  PAVIMENTS DE PECES CERÀMIQUES 
 
E9DC -  PAVIMENTS DE RAJOLA DE GRES PORCELLÀNIC 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E9DC1P1D,E9DC1E23. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de paviment de rajola de gres premsat o extruït col·locat amb morter adhesiu.  

S'han considerat les següents col·locacions:  

- A truc de maceta 

- A estesa  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Col·locació a truc de maceta:  

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter adhesiu 

- Reblert dels junts  

Col·locació a l'estesa:  

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació de la base de morter 

- Humectació de les peces per col·locar 

- Col·locació de les peces del paviment 

- Assentament de les peces col·locades 

- Reblert dels junts amb beurada de ciment  

  

CONDICIONS GENERALS:  

En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, esquerdades, escantonades ni 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.  

S'han de respectar els junts propis del suport.  

L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.  

L'amplària dels junts ha de ser constant en tota la superfície per pavimentar.  

Toleràncies d'execució:  
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- Nivell:  ± 10 mm  

- Planor:  ± 4 mm/2 m 

- Celles:  <= 1 mm  

- Rectitud dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m  

  

COL·LOCAT A TRUC DE MACETA:  

Les peces han d'estar col·locades deixant junts de 4 a 10 mm entre elles, i de 3 mm en el perímetre.  

Els junts s'han de reblir amb morter.  

Toleràncies d'execució:  

- Gruix dels junts: ± 2 mm  

  

COL·LOCAT A ESTESA:  

Les peces han d'estar col·locades deixant junts d'1 a 3 mm entre elles, i de 3 mm en el perímetre.  

Els junts s'han de rejuntar amb beurada de ciment blanc i, eventualment, amb colorants.  

Toleràncies d'execució:  

- Gruix dels junts:  ± 0,5 mm  

 
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 seca.  

S'han de barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar possibles diferències de tonalitat.  

El morter adhesiu s'ha de preparar i s'ha d'aplicar amb aplanadora dentada, segons les instruccions 

del fabricant. 

S'han de col·locar a truc de maceta sobre una superfície contínua d'assentament i s'han de collar 

amb morter adhesiu. S'ha d'esperar 24 h i després s'han de reblir els junts.  

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.  

 
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:  

- Neteja i preparació de la superfície d'assentament. 

- Replanteig de l'especejament. 

- Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter adhesiu. 

- Reblert dels junts. 

- Neteja del paviment. 

- Inspecció visual de l'unitat acabada.  

  

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 paviment. 

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:  

Les tasques de control a realitzar són les 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 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.  



Projecte per a un nou Centre Cívic als equipaments de la pl. Dr. Bonet 
 
 
 

 

 

 Pàgina:  106 
 

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E9 -  PAVIMENTS 
 
E9U -  SÒCOLS 
 
E9U3 -  SÒCOLS DE RAJOLA CERÀMICA 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E9U321A1,E9U37191. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
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  

  

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  

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C. Si un cop fets 

els treballs es donaven aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 48 h abans i s'han de 

refer les parts afectades.  

El morter adhesiu s'ha de preparar i s'ha d'aplicar segons les instruccions del fabricant. 

El morter s'ha d'estendre per tota la bescara de la peça.  

S'han de barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar possibles diferències de tonalitat.  

La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h.  

Cal eliminar les restes de beurada i netejar la superfície.  

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de 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%  

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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EA -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
EAB -  TANCAMENTS PRACTICABLES D'ACER EN PERFILS LAMINATS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EABG9A62. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Porta metàl·lica o de fusta o trapa metàl·lica practicable, col·locada amb tots els mecanismes per 

a un funcionament correcte d'obertura i tancament, amb els tapajunts col·locats.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Porta de perfils metàl·lics amb bastiment, col·locades sobre obra.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig 

- Col·locació, aplomat i anivellat del bastiment, i segellat dels junts 

- Muntatge de les fulles mòbils 

- Eliminació dels rigiditzadors 

- Col·locació dels mecanismes i els tapajunts 

- Neteja de tots els elements  

  

CONDICIONS GENERALS:  

Ha d'obrir i tancar correctament.  

No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment.  

Distància entre els ancoratges galvanitzats:  <= 60 cm  

Distància d'ancoratges galvanitzats als extrems:  <= 30 cm  

Franquícia entre la fulla i el bastiment:  <= 0,2 cm  

  

PORTA METÀL.LICA O DE FUSTA:  

El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos.  

Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures.  

D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els valors d'aillament tèrmic i acústic previstos.  

La porta, un cop incorporada a l'obra, ha de complir els requisits de resistència mecànica, seguretat 

d'ús i higiene i salut establerts a la norma UNE 85103.  

El bastiment ha d'estar travat a la paret per mitjà d'ancoratges galvanitzats.  

Franquícia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm  

Toleràncies d'execució:  

- Replanteig:  ± 10 mm  

- Nivell previst:  ± 5 mm  

- Horitzontalitat:  ± 1 mm  

- Aplomat:  ± 2 mm/m  

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  

Per a la col·locació del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del parament o del 

suport al qual estigui subjecte.  

S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra els 

impactes durant tot el procés constructiu i d'altres que mantinguin l'escairat fins que quedi ben 

travat a l'obra.  

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

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PORTA METÀL.LICA O DE FUSTA:  

* UNE 85103:1991 EX Puertas y cancelas pivotantes abatibles. Definiciones, clasificación y 

características.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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EA -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
EAN -  BASTIMENTS DE BASE PER A FINESTRES, BALCONERES, PORTES, ARMARIS I REGISTRES 
 
EAN5 -  BASTIMENTS DE BASE D'ACER PER A FINESTRES I BALCONERES 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EAN51111,EAN51GKR,EAN51761. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Bastiments de base amb tubs d'acer pintat o galvanitzat.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig 

- Col·locació prèvia, aplomat i anivellat 

- Obertura dels caixetins per a introduir les potes de fixació 

- Fixació definitiva i neteja  

  

CONDICIONS GENERALS:  

Ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, i al nivell i al pla previstos.  

No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment.  

Si el perfil no està galvanitzat, haurà d'estar pintat amb dues mans d'emprimació antioxidant.  

Ha d'estar travat a l'obra per mitjà dels elements d'ancoratge. 

La unió del bastiment de base amb la paret o el suport ha d'estar segellada en tot el perímetre. 

Distància entre elements travats a l'obra:  <= 60 cm  

Toleràncies d'execució:  

- Replanteig:  ± 10 mm  

- Nivell previst:  ± 10 mm  

- Horitzontalitat:  ± 1 mm  

- Aplomat (enfora):  3 mm  

- Pla previst del bastiment respecte a la paret:  ± 2 mm  

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El pla en què s'ha de col·locar el bastiment de base ha de ser segons el gruix que tingui l'acabat 

del parament.  

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

La unitat d'obra no inclou el cost de la col·locació del bastiment, que és imputable a la unitat 

d'obra d'execució de la paret on va col·locat si la superfície del bastiment és igual o inferior 

a 4 m2, o a una unitat d'obra específica de col·locació de bastiments en altre cas.  

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EA -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
EAN -  BASTIMENTS DE BASE PER A FINESTRES, BALCONERES, PORTES, ARMARIS I REGISTRES 
 
EANA -  BASTIMENTS DE BASE DE FUSTA PER A PORTES 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 



Projecte per a un nou Centre Cívic als equipaments de la pl. Dr. Bonet 
 
 
 

 

 

 Pàgina:  109 
 

EANA5196,EANA51D6. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Bastiments de fusta, col·locats directament sobre fàbrica.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Bastiments de base per a folrar  

- Bastiments de base per a pintar  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig 

- Col·locació prèvia , aplomat i anivellat 

- Fixació definitiva 

- Neteja i protecció  

  

CONDICIONS GENERALS:  

El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos.  

No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment.  

El bastiment ha d'estar travat a l'obra per mitjà d'ancoratges galvanitzats.  

Si els muntants del bastiment no s'encasten en el paviment, s'han de fixar a aquest paviment per 

mitjà de fixacions mecàniques.  

Distància entre ancoratges:  <= 60 cm 

Distància dels ancoratges als extrems:  <= 30 cm  

Nombre ancoratges al cabiró superior:  

- Amplària 40 <= a <= 100 cm:  2 

- Amplària 100 <= a <= 175 cm:  3 

- Amplària > 175 cm:  4  

Encastament dels muntants en el paviment:  >= 5 cm  

Toleràncies d'execució:  

- Replanteig:  ± 10 mm  

- Nivell previst:  ± 10 mm  

- Horitzontalitat:  ± 1 mm  

- Aplomat:  ± 3 mm  

- Pla previst del bastiment respecte a la paret:  ± 2 mm  

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El pla en què s'ha de col·locar el bastiment ha de ser segons el gruix que tingui l'acabat del 

parament. La manera de col·locar el bastiment ha de fer possible la col·locació posterior del 

tapajunts. 

S'ha de col·locar amb l'ajuda d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra els 

impactes durant tot el procés constructiu i d'altres que mantinguin l'escairat fins que quedi ben 

travat a l'obra. En treure aquestes proteccions s'han de tapar els forats amb materials adequats 

(massilles, tacs, etc.).  

El bastiment s'ha de travar a la paret a mesura que aquesta es va aixecant.  

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

La unitat d'obra no inclou el cost de la col·locació del bastiment, que és imputable a la unitat 

d'obra d'execució de la paret on va col·locat si la superfície del bastiment és igual o inferior 

a 4 m2, o a una unitat d'obra específica de col·locació de bastiments en altre cas.  

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EA -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
EAN -  BASTIMENTS DE BASE PER A FINESTRES, BALCONERES, PORTES, ARMARIS I REGISTRES 
 
EANV -  BASTIMENTS DE BASE D'ACER PER A PORTES 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EANV396R,EANV3D7R. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Bastiments de base amb tubs d'acer pintat o galvanitzat.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig 

- Col·locació prèvia, aplomat i anivellat 

- Obertura dels caixetins per a introduir les potes de fixació 

- Fixació definitiva i neteja  

  

CONDICIONS GENERALS:  

Ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, i al nivell i al pla previstos.  

No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment.  

Si el perfil no està galvanitzat, haurà d'estar pintat amb dues mans d'emprimació antioxidant.  

Ha d'estar travat a l'obra per mitjà dels elements d'ancoratge. 

La unió del bastiment de base amb la paret o el suport ha d'estar segellada en tot el perímetre. 

Distància entre elements travats a l'obra:  <= 60 cm  

Toleràncies d'execució:  

- Replanteig:  ± 10 mm  

- Nivell previst:  ± 10 mm  

- Horitzontalitat:  ± 1 mm  

- Aplomat (enfora):  3 mm  

- Pla previst del bastiment respecte a la paret:  ± 2 mm  

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El pla en què s'ha de col·locar el bastiment de base ha de ser segons el gruix que tingui l'acabat 

del parament.  

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

La unitat d'obra no inclou el cost de la col·locació del bastiment, que és imputable a la unitat 

d'obra d'execució de la paret on va col·locat si la superfície del bastiment és igual o inferior 

a 4 m2, o a una unitat d'obra específica de col·locació de bastiments en altre cas.  

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EA -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
EAP -  BASTIMENTS I FOLRATS DE BASTIMENTS DE BASE PER A PORTES I ARMARIS 
 
EAP1 -  FOLRAT DE BASTIMENTS DE BASE AMB FUSTA DE ROURE PER A ENVERNISSAR, PER A PORTES DE 

FULLES BATENTS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EAP16185. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Folrat de bastiment de base amb la peça de galze i les de tapajunts.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació del bastiment de base 

- Replanteig de les peces que conformen el folre 

- Ajust i col·locació definitiva 
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- Col·locació de massilla als forats dels claus 

- Neteja i protecció  

  

CONDICIONS GENERALS:  

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 cubrir 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.  

Toleràncies:  

- Aplomat:  ± 2 mm  

- Horitzontalitat:  ± 1 mm  

- Pla de trobada en els angles:  ± 0,5 mm  

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de col·locar amb l'ajuda d'elements que garanteixin la protecció dels folres durant tot el 

procés constructiu.  

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

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EA -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
EAP -  BASTIMENTS I FOLRATS DE BASTIMENTS DE BASE PER A PORTES I ARMARIS 
 
EAP3 -  BASTIMENTS DE FUSTA DE PI ROIG PER A PINTAR, PER A PORTES DE FULLES BATENTS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EAP3621R. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Bastiments de fusta, col·locats directament sobre fàbrica.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Bastiments de base per a folrar  

- Bastiments de base per a pintar  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig 

- Col·locació prèvia , aplomat i anivellat 

- Fixació definitiva 

- Neteja i protecció  

  

CONDICIONS GENERALS:  

El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos.  

No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment.  

El bastiment ha d'estar travat a l'obra per mitjà d'ancoratges galvanitzats.  

Si els muntants del bastiment no s'encasten en el paviment, s'han de fixar a aquest paviment per 

mitjà de fixacions mecàniques.  

Distància entre ancoratges:  <= 60 cm 

Distància dels ancoratges als extrems:  <= 30 cm  

Nombre ancoratges al cabiró superior:  

- Amplària 40 <= a <= 100 cm:  2 

- Amplària 100 <= a <= 175 cm:  3 
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- Amplària > 175 cm:  4  

Encastament dels muntants en el paviment:  >= 5 cm  

Toleràncies d'execució:  

- Replanteig:  ± 10 mm  

- Nivell previst:  ± 10 mm  

- Horitzontalitat:  ± 1 mm  

- Aplomat:  ± 3 mm  

- Pla previst del bastiment respecte a la paret:  ± 2 mm  

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El pla en què s'ha de col·locar el bastiment ha de ser segons el gruix que tingui l'acabat del 

parament. La manera de col·locar el bastiment ha de fer possible la col·locació posterior del 

tapajunts. 

S'ha de col·locar amb l'ajuda d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra els 

impactes durant tot el procés constructiu i d'altres que mantinguin l'escairat fins que quedi ben 

travat a l'obra. En treure aquestes proteccions s'han de tapar els forats amb materials adequats 

(massilles, tacs, etc.).  

El bastiment s'ha de travar a la paret a mesura que aquesta es va aixecant.  

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

La unitat d'obra no inclou el cost de la col·locació del bastiment, que és imputable a la unitat 

d'obra d'execució de la paret on va col·locat si la superfície del bastiment és igual o inferior 

a 4 m2, o a una unitat d'obra específica de col·locació de bastiments en altre cas.  

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EA -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
EAQ -  FULLES I BLOCKS DE FUSTA PER A PORTES I ARMARIS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EAQEA18R,EAQEA19R,EAQEA1BR,EAQFAL6R,EAQF8L5R,EAQSB23R. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Fulla per a porta batent, col·locada sobre el bastiment amb tota la ferramenta, frontisses, pany, 

etc.  

S'han considerat les portes següents:  

- Exteriors  

- Interiors  

- D'armari  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Presentació de la porta 

- Rectificació si cal 

- Col·locació de la ferramenta 

- Fixació definitiva 

- Neteja i protecció  

  

CONDICIONS GENERALS:  

La porta ha d'obrir i tancar correctament.  

Tota la ferramenta ha d'anar fixada al bastidor de cada fulla o bé al reforç.  

La fulla que no porti tanca s'ha de fixar al bastiment per mitjà de dos passadors.  

Toleràncies d'execució:  

- Horitzontalitat:  ± 1 mm  

- Aplomat:  ± 3 mm  

- Pla previst de la fulla respecte al bastiment:  ± 1 mm 
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- 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  

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés constructiu.  

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
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:  

- 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.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EA -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
EAS -  PORTES TALLAFOCS 
 
EASA -  PORTES TALLAFOCS DE FULLES BATENTS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EASA62KR. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació de porta tallafoc de fusta o metàl·lica, d'accionament manual o automàtic per 

termofusible.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Portes de fulles batents  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Comprovació prèvia de que les dimensions del forat i de la porta són compatibles 

- Replanteig en el forat de la situació dels elements d'ancoratge 

- Fixació del bastiment, de les guies, col·locació del full i dels mecanismes d'apertura.  

  

CONDICIONS GENERALS:  

Ha d'estar ben aplomada, a escaire i al nivell previst.  

Ha d'obrir i tancar correctament.  

Toleràncies d'execució:  

- Anivellament:  ± 1 mm  

- Aplomat:  <= 3 mm (enfora)  

  

PORTES DE FULLES BATENTS:  

El gir s'ha de fer en el sentit d'evacuació i de manera que l'obertura de la porta no disminueixi 

l'amplària real de la via d'evacuació.  

Alçària de col·locació dels mecanismes d'obertura:  1 m ( ± 50 mm )  

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
En la porta de fusta, un cop retirats els elements de protecció i de travada, els forats han de 

quedar tapats amb massilles, tacs, etc.  

En les portes de fulles batents, l'ajustatge de les cares de contacte entre el bastiment i les fulles 

i entre les dues fulles, en el seu cas, s'ha de regular amb la posició de les frontisses de les 

fulles.  

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

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Parte 2. Documento Básico de Seguridad en caso de incendio DB-SI.  

 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Comprovació prèvia de que les dimensions del forat i de la porta són compatibles 

- Replanteig en el forat de la situació dels elements d'ancoratge 

- Fixació del bastiment, de les guies, col·locació del full i dels mecanismes d'apertura.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Inspecció visual i control geomètric de la unitat acabada.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar l'execució 

de la unitat.  

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 

d'execució.  

La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a 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.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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EA -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
EAZ -  ELEMENTS ESPECIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
EAZ3 -  PERFIL ANTIPICADITS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EAZ3U0A0,EAZ3U010. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conjunt de perfils per evitar l'atrapament de dits en les portes.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig 

- Fixació dels perfils 

- Neteja   

  

CONDICIONS GENERALS:  

Ha d'estar col·locada de forma que cobreixi la zona prevista en la DT, o en el seu defecte, la indicada 

per la DF.  

Toleràncies d'execució:  

Situació en alçada:  ±10mm  

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El procés de col·locació no ha d'alterar les característiques de l'element., ni els de la porta.  

La fixació dels perfils s'ha de realitzar amb els elements indicats DT o els especificats per la 

DF.  

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

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
EB9 -  SENYALITZACIÓ INFORMATIVA 
 
EB92 -  SENYALITZACIÓ INTERIOR 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EB92U20R. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Plaques de senyalització interior d'edificis i caràcters numèrics per a identificació postal o 

altres usos, col·locats en la seva posició definitiva amb el sistema de fixació previst.  

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Amb fixacions mecàniques  

- Amb adhesiu  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig 

- Neteja superficial del parament 
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- Fixació de l'element 

- Neteja  

  

CONDICIONS GENERALS:  

L'element de senyalització ha d'estar fixat al suport a la posició indicada a la DT, amb les 

modificacions introduïdes al replanteig previ, aprovades per la DF.  

Quan es col·loqui amb fixacions mecàniques, ha de tenir col·locats i cargolats tots els visos 

previstos per la seva fixació.  

La cara exterior de la placa ha d'estar en un pla vertical, amb l'aresta superior horitzontal.  

El caràcter numèric ha d'estar en un pla vertical i correctament orientat.  

Toleràncies d'execució:  

- Nivell: ± 5 mm  

- Aplomat:  ± 1 mm/15 cm  

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  

El parament on s'ha de col·locar ha d'estar totalment acabat.  

  

PLACA DE SENYALITZACIÓ FIXADA MECÀNICAMENT:  

No s'han de produir danys a la pintura ni bonys a la planxa durant la col·locació.  

En el cas de plaques de senyalització metàl·liques,no s'ha de foradar la placa per fixar-la. S'han 

d'utilitzar els forats existents.  

  

CARÀCTER NUMÈRIC COL·LOCAT AMB ADHESIU:  

El parament on s'ha de col·locar ha d'estar net de pols i la seva superfície ha de ser llisa.  

L'adhesiu utilitzat ha de ser compatible amb els materials del suport i del caràcter.  

No s'ha de tacar el parament de suport amb adhesiu, ni ha de regalimar per sota del caràcter.  

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PLACA O CARÀCTER NUMÈRIC:  

Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

  

VINIL AUTOADHESIU:  

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

ED -  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ 
 
ED1 -  DESGUASSOS, BAIXANTS I AÏLLAMENTS I ACCESSORIS DE DESGUASOS I BAIXANTS 
 
ED11 -  DESGUASSOS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
ED115771,ED115271. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Desguassos d'aparells sanitaris amb tub de PVC o polipropilè, des de l'aparell fins al baixant, 

caixa sifònica o clavegueró.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Col·locació dels tubs 

- Fixació dels tubs 

- Col·locació d'accessoris 

- Execució d'unions necessàries  

  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
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El ramal muntat ha de ser estanc, no ha de presentar exsudacions ni ha d'estar exposat a obstruccions.  

El ramal no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt.  

Els trams instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent.  

Els canvis de direcció s'han de fer amb peces especials. 

No han de quedar ramals enfrontats sobre una mateixa canonada col·lectiva  

Quan es subjecten a paraments verticals, aquests han de tenir un gruix mínim de 9 cm. 

Les subjeccions per a penjar el tub del sostre han de portar folre interior elàstic i han de ser 

regulables.  

Els trams que vagin encastats han d'anar aïllats i no s'han de subjectar amb guix o morter.  

El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb contratub amb una franquícia mínima de 10 

mm que s'ha d'ataconar amb massilla asfàltica o material elàstic.  

Separació de les subjeccions:  

- Per a tubs de diàmetre <= 50 cm:  70 cm 

- Per a tubs de diàmetre > 50 cm:  50 cm  

Llargària del ramal:  

- Ramal connectat a caixa sifònica:  <= 2,5 m 

- Ramal d'aparells amb sifó individual:  <= 4 m 

- Ramal o maniguet de connexió del inodor:  <= 1 m  

Pendent del ramal:  

- Ramal connectat a caixa sifònica:  2 al 4 % 

- Ramal d'aparells amb sifó individual:  

- Banyeres i plats de dutxa:  <= 10 % 

- Aigüeres, safareigs, lavabos i bidets:  2,5 al 5 %  

Radi interior de les curvatures:  >= 1,5 x D tub  

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El procés d'instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.  

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
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.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

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

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
ED14474R,ED143A7R. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Baixants d'instal·lacions d'evacuació d'edificis amb tub de planxa galvanitzada, planxa 

galvanitzada prelacada, coure, zinc-titani o fosa.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Col·locació dels tubs 

- Fixació dels tubs 

- Col·locació d'accessoris 

- Execució d'unions necessàries  

  

CONDICIONS GENERALS:  

El tram muntat ha de quedar aplomat i fixat sòlidament a l'obra.  

Ha de ser estanc en tot el seu recorregut.  

Els tubs s'han de subjectar per mitjà d'abraçadores encastables, una de fixació sota l'embocadura 
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i la resta de guiatge a intervals regulars.  

El pes d'un tub no ha de gravitar sobre el tub inferior.  

Les unions entre els tubs s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.  

El baixant no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt.  

El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran.  

La franquícia entre el tub i el contratub, i entre el tub i la valona s'ha d'ataconar amb massilla.  

Els conductes han de quedar suficientment separats dels paraments per a facilitar les operacions 

de reparació i evitar la formació de condensacions.  

Els trams vistos amb risc d'impacte han de quedar protegits adequadament.  

Els baixants instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent.  

Nombre d'abraçadores per tub:  >= 2  

Distància entre les abraçadores:  

- Baixant:  <= 15 vegades el diàmetre del baixant  

Gruix del parament al que es subjecta el conducte:  

- Baixant:  >= 12 cm  

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.  

No s'han de manipular ni corbar els tubs.  

Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de peces especials o també amb unions 

soldades.  

Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub.  

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 

elements o dels punts per connectar.  

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces 

especials a col·locar.  

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  

 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de projecte, 

legislació aplicable i a les instruccions de la DF.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb aigua, 

amb aire o amb fum i es seguiran les directrius i especificacions de cada assaig segons la normativa 

vigent.  

Es verificarà sistema de manteniment i conservació.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà 

a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord 

amb el determini la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

ED -  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ 
 
ED7 -  CLAVEGUERONS 
 
ED7K -  CLAVEGUERONS AMB TUB DE POLIPROPILÈ 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
ED7K597S,ED7K587S. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de clavegueró amb tub de polipropilè.  

S'han considerat les col·locacions següents:  

- Penjat del sostre 

- En rasa, sobre llit d'assentament de sorra 

- En rasa, sobre llit d'assentament de sorra i amb reblert de sorra 

- En rasa, sobre solera de formigó i llit d'assentament de sorra 

- En rasa, sobre solera de formigó, llit d'assentament de sorra i amb reblert de sorra  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Penjat del sostre:  

- Col·locació de les abraçadores de subjecció del tub 

- Col·locació i unió dels tubs 

- Col·locació de les peces necessàries en els punts singulars (per a canvis de direcció, connexions, 

etc.)  

- Realització de proves sobre la canonada instal·lada  

En rasa:  

- Execució de la solera de formigó, en el seu cas 

- Preparació del llit amb sorra compactada 

- Col·locació dels tubs 

- Segellat dels tubs 

- Realització de proves sobre la canonada instal·lada 

- Rebliment amb sorra fins a la cota indicada a la partida d'obra, en el seu cas  

  

CONDICIONS GENERALS:  

El tub ha de seguir les alineacions indicades a la DT. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el 

pendent definit per a cada tram.  

El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un ressalt 

<= 3 mm.  

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.  

El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran.  

La franquícia entre el tub i el contratub s'ha d'ataconar amb massilla.  

Les unions entre els tubs han d'estar fetes amb els procediments i materials aprovats pel fabricant.  

El clavegueró no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap 

punt.  

Ha de ser estanc a l'aigua a una pressió >= 0,3 bar i <= 1 bar  

Ha de ser estanc a l'aire a una pressió >= 0,5 bar i <= 1 bar  

Ha de ser estanc al fum a una pressió de gasos de 250 Pa  

  

PENJAT DEL SOSTRE:  

El clavegueró muntat ha de quedar fixat sòlidament a l'obra, amb el pendent determinat per a cada 

tram.  

Els tubs s'han de subjectar per mitjà d'abraçadores, repartides a intervals regulars.  

Les abraçadores han de ser regulables, de ferro galvanitzat i amb folre interior elàstic.  

Els trams instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent.  

Els trams rectes, els acoblaments i els canvis de direcció han de disposar de registres formats 

per peces especials. 

Separació entre registres:  <= 15 m  

Pendent:  >= 1 %  

Distància entre les abraçadores:  <= 150 cm  

Fletxa:  <= 0,3 cm 

Separació amb la cara inferior del sostre:  >= 5 cm  

Franquícia entre tub i contratub:  10  15 mm  

  

COL·LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA:  

Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa.  

Els tubs han de quedar recolzats en tota la seva llargària sobre un llit de material granular o 

terra lliure de pedres.  

El llit de sorra ha de quedar pla, anivellat i a la fondària prevista a la DT.  

La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el seu 

cas), inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques.  

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.  
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Un cop instal·lada la canonada, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes satisfactòriament 

les proves de pressió interior i d'estanquitat en els trams que especifiqui la DF.  

Pendent:  >= 2%  

Distància de la generatriu superior del tub a la superfície en zones de trànsit rodat:  >= 80 cm  

Amplària de la rasa:  >=diàmetre exterior + 500 mm i >= 0,60 m  

Gruix llit d'assentament de sorra:  >= 10 + diàmetre exterior / 10 cm  

  

SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ:  

La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.  

El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com 

disgregacions o buits a la massa.  

Gruix solera de formigó:  15 cm  

  

REBLERT AMB SORRA:  

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.  

La sorra ha de ser neta, lliure de pedres i d'altres materials estranys.  

Gruix tongades rebliment:  10 cm  

Rebliment amb sorra:  fins 30 cm per sobre del nivell superior del tub  

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  

La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.  

Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub.  

En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha d'assegurar 

el seu desguàs. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi introduït cap cos 

estrany a l'interior dels tubs.  

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.  

Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de corregir 

els defectes i procedir de nou a fer la prova.  

  

PENJAT DEL SOSTRE:  

No s'han de manipular ni corbar els tubs. 

Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de peces especials, seguint les 

indicacions de DT i d'acord amb la DF. 

Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub.  

S'han d'instal·lar els absorbidors de dilatació necessaris.  

La canonada principal s'ha de prolongar 30 cm des de la primera connexió  

  

COL·LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA:  

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 i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per això és de bona pràctica muntar els tubs 

en sentit ascendent, assegurant el desguàs dels punts baixos.  

Els tubs s'han de calçar i recolzar 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.).  

No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant 

els 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.  

  

SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ:  

La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.  

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de 

manera que no es produeixin disgregacions. S'ha de compactar.  

Sobre la solera de formigó, quan tingui la resistència adequada, s'ha de col·locar el llit de material 

granular.  
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REBLERT AMB SORRA:  

S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura exterior sigui inferior a 

0º C.  

Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que l'última no s'hagi eixugat.  

Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la sorra amb materials estranys.  

No s'han de barrejar diferents tipus de materials.  

S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie.  

No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.  

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 

elements o dels punts per connectar.  

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces 

especials a col·locar.  

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  

Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones.  

Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la Instrucción de la Dirección General de Carreteras 

5.1.IC «Drenaje» que figura como anejo a esta Orden.  

Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje 

superficial  

  

SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ:  

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:  

La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de projecte, 

legislació aplicable i a les instruccions de la DF.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb aigua, 

amb aire o amb fum i es seguiran les directrius i especificacions de cada assaig segons la normativa 

vigent.  

Es verificarà sistema de manteniment i conservació.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà 

a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord 

amb el determini la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EE -  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
EED -  EQUIPS DE CABAL VARIABLE DE REFRIGERANT 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EED541AA,EED541AD,EED541AK. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Equips de cabal variable de refrigerant.  

S'han considerat els següents tipus d'aparells:  

- Unitats exteriors formades per bombes de calor amb o sense recuperació de calor  

- Regulador de recuperació de calor per a bombes de calor amb recuperació  

- Unitats interiors de sostre o de tipus mural, muntades superficialment  

- Unitats interiors de tipus consola, amb o sense carcassa, muntades superficialment  

- Unitats interiors de sostre tipus cassette, encastades en cel ras  

- Unitats interiors per a conductes muntades superficialment  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de la zona de treball  

- Replanteig de la unitat d'obra  

- Fixació de l'aparell a la bancada o al suport  

- Col·locació de la carcassa, si és el cas  

- Connexió a la xarxa elèctrica  

- Connexió al circuit de control  

- Connexió dels tubs del circuit frigorífic 

- Connexió a la xarxa de drenatge  

- Posada en marxa del equip 

- Prova de servei 

- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de tubs, etc.  

En els aparells connectats a conductes, a més:  

- Connexió al conducte  

  

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 fixada sòlidament a l'estructura de suport pels punts previstos a la documentació 

tècnica del fabricant i amb el sistema de fixació disposat pel fabricant. No s'han de transmetre 

vibracions ni sorolls a l'estructura de suport.  

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 elements de mesura, control, protecció i maniobra s'han d'instal·lar en llocs visibles i 

fàcilment accessibles, sense necessitat de desmuntar cap part de la instal·lació, particularment 

quan compleixin funcions de seguretat.  

Les parts de l'equip que necessitin operacions periòdiques de manteniment han d'estar situades en 

emplaçaments que permetin la plena accessibilitat, atenent als requeriments mínims més exigents 

entre els marcats per la reglamentació vigent i les recomanacions del fabricant.  

Per aquells equips proveïts d'elements que per una o altre raó hagin de quedar ocults, s'ha de 

preveure un sistema de fàcil accés per mitjà de portes, mampares, pannells o altres elements. La 

situació exacte d'aquests elements d'accés ha de ser indicada durant la fase de muntatge i quedarà 

reflectida en els plànols finals de la instal·lació.  

Les parts mòbils de l'aparell, com ara ventiladors i comportes, s'han de poder moure lliurement 

sense entrar en contacte amb elements de l'obra, el conducte o la pròpia instal·lació.  

Ha d'estar connectat a la xarxa d'alimentació elèctrica, la de protecció elèctrica, i la de control, 

amb cables de les seccions i tipus indicats a les instruccions tècniques del fabricant i que 

compleixin les especificacions fixades a les seves partides d'obra.  

La instal·lació elèctrica de potència i la de control no poden anar sota el mateix conducte. En 

cas d'anar muntada sota una canal, aleshores han d'anar en compartiments diferents.  

Les connexions elèctriques han d'estar fetes a dintre de les caixes de connexió.  

No ha de ser possible el contacte accidental amb les parts elèctricament actives un cop acabades 

les feines de muntatge.  

Els conductors de fase, el neutre i el de protecció, han de quedar rígidament fixats mitjançant 

pressió de cargol als borns de connexió.  

No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs, canals o 

cables) i els components de l'equip.  

Els cables elèctrics han d'entrar als aparells pels punts previstos pel fabricant.  

Les connexions dels equips i aparells a les canonades ha d'estar feta de manera que entre la canonada 

i l'aparell no es transmeti cap esforç, degut al propi pes i les vibracions.  

Les connexions han de ser fàcilment desmuntables per tal de facilitar l'accés a l'equip en cas de 

reparació o substitució.  

Els aparells han de funcionar sota qualsevol condició de càrrega sense produir vibracions o sorolls 

inacceptables.  

La prova de servei ha d'estar feta.  

  

APARELLS CONNECTATS A CONDUCTES:  

Ha d'estar connectada al conducte al que dóna servei. La unió ha de ser estanca i no s'han de 

transmetre esforços entre el conducte i l'equip.  
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per 

la DF.  

El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha 

de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.  

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'aparell.  

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.  

Abans d'efectuar les unions, es repassaran i netejaran els extrems dels tubs per eliminar les rebabes 

que hi puguin haver. Els extrems de les canonades han d'estar preparats d'acord amb el sistema de 

connexió que s'hagi de fer. Entre les dues parts de les unions s'ha d'interposar el material necessari 

per a l'obtenció d'una estanquitat perfecta i duradora, a la temperatura i pressió de servei.  

No es retiraran les proteccions de les boques de connexió fins que no es procedeixi a la seva unió.  

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 
 
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.  

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 dels equips a l'obra.  

- Control del procés del muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació.  

- Comprovació de la correcta ubicació dels elements absorbents de vibracions segons indicacions 

del fabricant.  

  

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN REGULADORS:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Verificació de la instal·lació de tots els aparells previstos en projecte.  

- Control de la col·locació adequada de Sondes i termòstats: alçada, zona aïllada d'influències 

pertorbadores de la lectura de temperatura.  

- Verificació de l'ajust de sondes amb aparells de mesura calibrats.  

  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'han de comprovar tots els climatitzadors, rebuts. En qualsevol altre cas la DF haurà de determinar 

la intensitat de la presa de mostres.  

  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN REGULADORS:  

El nombre d'elements de regulació a controlar, es determinarà en cada cas per la DF. Es comprovaran 

especialment l'actuació de vàlvules motoritzades, i sondes procurant mostrejar les diferents zones.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Control del nivell sonor. Estudi acústic.  

- Ajust i equilibrat segons la IT 2.3 del RITE.  

- 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.  

- Manteniment de la instal·lació segons RITE  

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN REGULADORS:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  
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- Proves finals globals a tota la instal·lació:  

- Prova de funcionament. S'ha de realitzar al fer les proves de funcionament dels equips als 

que estan instal·lats els elements de regulació, calderes, climatitzadors, fan-coils, etc.  

- Verificació de l'actuació dels elements de regulació sobre el dispositiu al que estan 

associats.  

- En instal·lacions amb control centralitzat (PLC o PC) es comprovarà:  

- Lectures 

- Actuacions dels elements 

- Actuació del sistema de control que realitza la regulació (funcionament per paràmetres de 

funcionament).  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. 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 -  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
EEV -  ELEMENTS DE REGULACIÓ I CONTROL PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I 

VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
EEV5 -  ELEMENTS PER A SUPERVISIÓ D'INSTAL·LACIONS DE REGULACIÓ 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EEV53100,EEV5310F. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Elements per a supervisió de la gestió d'instal·lacions.  

S'han considerat els següents tipus d'elements:  

- Adaptadors per a connexió del bus de dades del sistema de regulació amb altres sistemes 

(Ordinadors, xarxes telefòniques, etc.) 

- Ordinadors i programari per al control centralitzat d'instal·lacions  

En els adaptadors per a connexió del bus de dades:  

- Preparació de la zona de treball  

- Replanteig de la unitat d'obra, si és el cas 

- Connexió a la xarxa elèctrica, si és el cas 

- Connexió al circuit de control, si és el cas 

- Connexió amb l'actuador, si és el cas 

- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, etc.  

- Prova de servei  

En els ordinadors per al control centralitzat d'instal·lacions:  

- Preparació de la zona de treball  

- Connexió a la xarxa elèctrica  

- Connexió al circuit de control 

- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, etc.  

- Prova de servei  

En el programari per al control centralitzat d'instal·lacions:  

Programari:  

- Instal·lació del programari en el ordinador 

- Retirada de l'obra dels embalatges, etc.  

- 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.  

Els controls només han de ser accessibles al personal tècnic.  

Els equips han de quedar instal·lats i en condicions de funcionament.  

Ha d'estar feta la prova de servei.  

  

ADAPTADORS PER A CONNEXIÓ DEL BUS DE DADES:  

Ha de quedar fixat sòlidament al suport pels punts previstos d'acord amb les instruccions 

d'instal·lació del fabricant.  
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Les connexions s'han de fer per mitjà de connectors normalitzats.  

Han d'estar fetes totes les connexions, tant les dels circuits de control i presa de dades, com 

les del circuit d'alimentació. Es faran servir els connectors adequats en cada cas.  

  

ORDINADORS I PROGRAMARI PER AL CONTROL CENTRALITZAT D'INSTAL·LACIONS:  

L'ordinador ha de quedar connectat a la xarxa elèctrica i a la xarxa de control de la instal·lació.  

El programari carregat a l'ordinador ha de funcionar correctament, ha de ser compatible amb el 

sistema operatiu i amb les prestacions de l'ordinador.  

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per 

la DF.  

El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha 

de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.  

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  

S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades 

al projecte.  

S'ha de comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la dels aparells.  

Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents 

subministraments.  

Les proves i ajustos sobre els equips han de ser fetes per personal especialitzat.  

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 realment instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EG -  INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
EG1 -  CAIXES I ARMARIS 
 
EG16 -  CAIXES DE DERIVACIÓ RECTANGULARS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG161312. 
 
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% 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

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

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EG -  INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
EG1 -  CAIXES I ARMARIS 
 
EG1P -  CONJUNTS DE PROTECCIÓ I MESURA 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG1PU1A3. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Conjunt de protecció i mesura per a comptadors trifàsics, col·locats superficialment. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Muntatge, fixació i nivellació 

- Connexionat 

CONDICIONS GENERALS: 

S'ha d’instal·lar a l'interior del local o a la façana, en lloc accessible fàcilment, a prop de l'entrada i a una alç ada entre 0,50 i 

1,80 m. 

Segons el grau d'electrificació s'ha d’instal·lar la protecció contra contactes indirectes (interruptors diferencials) i PIA 

(Interruptors magnetotèrmics) necessaris.  

Els comptadors han d'estar fixats sobre una paret, mai sobre un envà. 

Sobre les bases s'han de col·locar els fusibles de seguretat. 

S'han de complir les especificacions de la ITC-MIE-BT-019. 

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 connectades als borns de la fase per pressió del 

cargol. 

Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. 

La posició ha de ser la fixada a la DT. 

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. 

Resistència de les connexions a la tracció:  >= 3 kg 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició:  ± 20 mm 

- Aplomat:  ± 2% 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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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. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Verificar la correcta ubicació i instal·lació de l’ escomesa segons prescripcions de la companyia subministradora. 
- Verificar la correcta ubicació i fixació de la CGP 
- Verificar els següents elements de la línia general d’alimentació : 
     - Secció dels conductors 
     - Tipus de conductors (coure amb aïllament 0,6/1 kV) 
     - Calibre i naturalesa dels conductes 
     - Resistència al foc dels conductes o safates emprats en la canalització  
- Verificar (si existeix) la correcta instal·lació de la línia repartidora 
- Verificar la correcta ubicació, fixació i acoblament dels mòduls de protecció i mesura.  
- Verificar les seccions dels conductors i embarrats. 
- Verificar la correcta execució de les connexions dels circuits. 

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 dels assaigs realitzats d’acord amb el que s’especifica a 
continuació i de quantificació dels mateixos. 

- Assaigs: 

     - Resistència d’aïllament (REBT) 

     - Rigidesa dielèctrica (REBT) 

     - Funcionament interruptor automàtic (REBT-COMPANYIA) 

     - Funcionament interruptor diferencial (si existeix en aquest quadre) (REBT, UNE-EN 61008-1) 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S’ha de comprovar  la totalitat de la instal·lació. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Es cas de deficiències de material o execució , si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-ho.  En cas 
contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d’elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l’adequació, d’acord amb el determini la DF. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

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

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG21H71J,EG21H51H. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Tub rígid no metàl·lic de fins a 160 mm de diàmetre nominal, connectat roscat o endollat. 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Muntat com a canalització soterrada 

 - Muntat superficialment 

 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig del traçat del tub 

- Estesa, fixació i curvat 

- Preparació dels extrems dels tubs i execució de les unions entre trams i amb els accessoris 

- Comprovació de la unitat d’obra 

- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, etc. 
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CONDICIONS GENERALS: 

Els canvis de direcció s'han de fer mitjançant corbes d'acoblament, escalfant-les lleugerament, sense que es  produeixin 

canvis sensibles a la secció. 

Quan les unions són roscades, han d'estar fetes amb maniguets amb rosca. 
Quan les unions són endollades s’han de fer amb maniguets llisos. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició:  ± 20 mm 

- Alineació: ± 2%, <= 20 mm/total 

CANALITZACIÓ SOTERRADA: 

El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases obertes que després s'han de reblir. 

Les unions s'han de fer mitjançant connexió a pressió. 

Les unions que no puguin anar directament connectades s'han de fer amb maniguets aïllants. 

L'estanqueïtat dels junts s'ha d'aconseguir amb cinta aïllant i resistent a la humitat. 

Cada tub ha de protegir un sol cable o un conjunt de cables unipolars que constitueixin un mateix sistema. 

El tub ha de quedar envoltat de sorra o terra garbellada. Aquestes han de complir les especificacions fixades al seu plec de 

condicions. 

Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o una coberta d'avís, de protecció mecànica (maons, plaques de formigó, etc.). 
El radi curvatura ha d’estar dintre dels límits marcats pel fabricant. 

Fondària de les rases:  >= 40 cm 

 Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos:  >= 20 cm 

 Distància entre el tub i la capa de protecció:  >= 10 cm 

 COL·LOCAT SUPERFICIALMENT: 

Han de quedar fixades al suport per mitjà de brides o abraçadores protegides contra la corrosió i sòlidament subjectes. 

Distància entre les fixacions: 

- Trams horitzontals:  <= 60 cm 

- Trams verticals:  <= 80 cm 

 Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos:  >= 25 cm 

 Distància entre registres:  <= 1500 cm 

 Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3 

 Penetració del tub dins les caixes:  1 cm 

 Toleràncies d'instal·lació: 

- Distància de la grapa al vèrtex de l'angle en els canvis de direcció: ± 5 mm 

- Penetració del tub dins les caixes:  ± 2 mm 

  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la DF 
Les unions s’han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats per aquest. Els accessoris 
d’unió i en general tots els accessoris que intervenen en la canalització  han de ser els adequats al tipus i característiques del 
tub a col·locar. 
S’ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les especificades a la DT del projecte. 
Els tubs s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no n’ha d’alterar les característiques. 
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per 

connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 

La instal·lació inclou els accessoris i les fixacions. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

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

UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales. 

UNE-EN 50086-2-1:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos particulares para sistemas de 

tubos rígidos. 

UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos particulares para sistemas de 

tubos curvables. 
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UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-4: Requisitos particulares para sistemas de 

tubos enterrados. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst. 
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s’adeqüen a l’especificat i al que li correspon segons el R.E.B.T., en funció 
dels conductors instal·lats. 
- Verificar la correcta suportació i l’ús dels accessoris adequats. 
- Verificar el grau de protecció IP 
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció. 
- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra. 
- Verificar la no existència d’encreuaments i paral·lelismes amb d’altres canalitzacions a distàncies inferiors a l’indicat al 
R.E.B.T. 
- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l’ús dels accessoris adequats. 
- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Informe amb els resultats dels controls efectuats. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
En cas d’incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d’acord amb el que determini la DF. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EG -  INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
EG2 -  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
 
EG22 -  TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG22RG1K,EG22H711. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Tub flexible no metàl·lic, de fins a 250 mm de diàmetre nominal, col·locat. 

S’han considerat els tipus de tubs següents: 

- Tubs de PVC corrugats 

- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l’exterior i corrugada la interior 

- Tubs de material lliure d’halògens 

- Tubs de polipropilè 

- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l’exterior i llisa la interior 

S’han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Tubs col·locats encastats 

- Tubs col·locats sota paviment 

- Tubs col·locats sobre sostremort 

- Tubs col·locats al fons de la rasa 

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig del traçat del tub 

- L’estesa, fixació o col·locació del tub 

- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, etc. 

CONDICIONS GENERALS: 

El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre aquests i les caixes de 

mecanismes. 
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S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la què s'ha d'efectuar el tractament superficial. 

Toleràncies d’instal·lació: 

- Penetració dels tubs dintre les caixes: ± 2 mm 

ENCASTAT: 

El tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix. 

Recobriment de guix:  >= 1 cm 

 SOBRE SOSTREMORT: 

El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat en el cel ras. 
MUNTAT A SOTA D'UN PAVIMENT 

El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base. 

Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs de morter cada metre, com a mínim. 

CANALITZACIÓ SOTERRADA: 

El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment. 

El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre aquests i les caixes de 

mecanismes. 

Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3 

 Distància entre la canalització i la capa de protecció:  >= 10 cm 

 Fondària de les rases:  >= 40 cm 

 Penetració del tub dins dels pericons:  10 cm 

 Toleràncies d'execució: 

- Penetració del tub dins dels pericons:  ± 10 mm 

  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 
Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la DF 
Les unions s’han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats per aquest. Els accessoris 
d’unió i en general tots els accessoris que intervenen en la canalització  han de ser els adequats al tipus i característiques del 
tub a col·locar. 
S’ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les especificades a la DT del projecte. 
Els tubs s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no n’ha d’alterar les característiques. 
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, etc. 

CANALITZACIÓ SOTERRADA: 

El tub ha de quedar alineat en el fons de la rasa nivellant-lo amb una capa de sorra garbejada i netejant-la de possibles 

obstacles (pedra, runa, etc.) 

Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o coberta d'avís i protecció mecànica (maons, plaques de formigó, etc.). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per 

connectar. 

La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en la resta de muntatges. 

Aquest criteri inclou les pè rdues de material corresponents a retalls. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

NORMATIVA GENERAL: 

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

UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales. 

UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos particulares para sistemas de 

tubos curvables. 

UNE-EN 50086-2-3:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos particulares para sistemas de 

tubos flexibles. 

CANALITZACIÓ SOTERRADA: 

UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-4: Requisitos particulares para sistemas de 

tubos enterrados. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
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CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst. 
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s’adeqüen a l’especificat i al que li correspon segons el R.E.B.T., en funció 
dels conductors instal·lats. 
- Verificar la correcta suportació i l’ús dels accessoris adequats. 
- Verificar el grau de protecció IP 
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció. 
- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra. 
- Verificar la no existència d’encreuaments i paral·lelismes amb d’altres canalitzacions a distàncies inferiors a l’indicat al 
R.E.B.T. 
- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l’ús dels accessoris adequats. 
- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Informe amb els resultats dels controls efectuats. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
En cas d’incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d’acord amb el que determini la DF. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EG -  INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
EG2 -  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
 
EG2A -  CANALS AÏLLANTS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG2A1202. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Canal plàstica de PVC rígid amb lateral llis, perforat o ranurat, de dimensions 60x190 mm com a màxim, amb separador o 

sense i muntada superficialment. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Fixació i nivellació 

 - Tallat en curves i cantonades 

 CONDICIONS GENERALS: 

El muntatge s'ha de fer mitjançant visos i tacs expansius per a fixar-la al parament. 

Les unions dels trams rectes, derivacions, cantonades, etc., de les canals s'han de fer amb peces d'unió fixades amb cargols o 

reblons. 

Les unions han d'estar a 1/5 de la distància entre dos recolzaments. 

Els finals de canalització i els trams han d'estar coberts amb tapetes de final de tram. 

Nombre de fixacions:  >= 3/m 

 Toleràncies d'instal·lació: 

- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per 

connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 
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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 continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra. 
- Verificar la no existència d’encreuaments i paral·lelismes amb d’altres canalitzacions a distàncies inferiors a l’indicat al 
R.E.B.T. 
- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l’ús dels accessoris adequats. 
- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Informe amb els resultats dels controls efectuats. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
En cas d’incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d’acord amb el que determini la DF. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EG -  INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
EG3 -  CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA 
 
EG31 -  CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG312554,EG312344. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió  baixa i instal·lacions en general, per a serveis 

fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada 0,6/1kV. 

S'han considerat els tipus següents: 

  - Cable flexible de designació RZ1-K (AS), amb aï llament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de poliolefines 

termoplàstiques , UNE 21123-4 

  - Cable flexible de designació RV-K  amb aïllament de barreja de polietilè reticul at (XLPE) i coberta de barreja de policlorur 

de vinil (PVC), UNE 21123-2 

  - Cable flexible de designació RZ1-K (AS+), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) + mica i coberta de 

poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 

  - Cable flexible de designació SZ1-K (AS+), amb aïllament d’elastòmers vulcanitzats i coberta de poliolefines termoplàstiques 

, UNE 21123-4 

  - Cable rígid de designació RV, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil 

(PVC), UNE 21123-2 

  - Cable rígid de designació RZ, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE), UNE 21030 

  - Cable rígid de designació RVFV, amb armadura de fleix d’acer, aïllament de barreja de polietilè  reticulat (XLPE) i coberta 
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de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 

  - Cable flexible de designació ZZ-F (AS), amb aïllament i coberta d’elastòmers termoestables.  

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Col·locat superficialment 

- Col·locat en tub 

- Col·locat en canal o safata 

- Col·locat aeri  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas 

CONDICIONS GENERALS: 

Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se expressament el fer-ho per simple 

recargolament o enrrotllament dels fils, de forma que es garanteixi tant la continuïtat elèctrica com la de l’aïllament. 

El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. 

Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades. 

Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva instal·lació. 

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. 

Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm 

 Toleràncies d'instal·lació: 

- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm 

 Distància mínima al terra en creuaments de vials públics: 

- Sense transit rodat:  >= 4 m 

- Amb transit rodat:  >= 6 m 

COL.LOCAT SUPERFICIALMENT: 

El cable ha de quedar fixat als paraments o al sostre mitjançant brides, collarins o abraçadores de forma que no en surti 

perjudicada la coberta. 

Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar alineada paral·lelament al sostre o al 

paviment i la seva posició  ha de ser la fixada al projecte. 

Distància horitzontal entre fixacions:  <= 80cm 

 Distància vertical entre fixacions:  <= 150cm 

 En cables col·locats amb grapes sobre façanes s’aprofitarà , en la mesura del possible, les possibilitats d’ocultació que ofereixi 

aquesta. 

El cable es subjectarà a la paret o sostre amb les grapes adequades. Les grapes han de ser resistents a la intempèrie i en cap 

cas han de malmetre el cable. Han d’estar fermament subjectes al suport amb tacs i cargols. 

Quan el cable ha de recórrer un tram sense suports, com per exemple passar d’un edifici a un altre, es penjarà d’un cable fiador 

d’acer galvanitzat sòlidament subjectat pels extrems. 

En els creuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una distància mínima de 3 cm entre els cables i 

aquestes canalitzacions o be es disposarà un aïllament suplementari. Si l’encreuament es  fa practicant un pont amb el mateix 

cable, els punts de fixació immediats han d’estar el suficientment propers per tal d’evitar que la distància indicada pugui deixar 

d’existir. 

COL·LOCACIÓ AÈRIA: 

El cable quedarà unit als suports pel neutre fiador que es el que aguantarà tot l’esforç de tracció. En cap cas està permes fer 

servir un conductor de fase per a subjectar el cable.  

La unió del cable amb el suport es durà a terme amb una peça adient que empresoni el neutre fiador per la seva coberta aïllant 

sense malmè trela. Aquesta peça ha d’incorporar un sistema de tesat per tal de donar-li al cable la seva tensió de treball un cop 

estesa la línia. Ha de ser d’acer galvanitzat hi  no ha de provocar cap retorciment al conductor neutre fiador en les operacions 

de tesat. 

Tant les derivacions com els empalmaments es faran coincidir sempre amb un punt de fixació , ja sigui en xarxes sobre suports 

o en xarxes sobre façanes o be en combinacions d’aquestes. 

COL·LOCAT EN TUBS: 

 Quan el cable passi de subterrani a aèri, es protegirà el cable soterrat des de 0,5 m per sota del paviment fins a 2,5 m per 

sobre amb un tub d’acer galvanitzat. 

La connexió entre el cable soterrat i el que transcorre per la façana o suport es farà dintre d’una caixa de doble aïllament,  

situada a l’extrem del tub d’acer, resistent a la intempèrie i amb premsaestopes per a l’entrada i sortida de cables. 

Els empalmaments i connexions es faran a l’interior de pericons o be en les caixes dels mecanismes. 

Es duran a terme de manera que quedi garantida la continuitat tant elèctrica com de l’aïllament. 

A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanquitat i resistència a la corrossió. 
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El diàmetre interior dels tubs serà  superior a dues vegades el diàmetre del conductor. 

Si en un mateix tub hi ha més d’un cable, aleshores el dià metre del tub ha de ser suficientment gran per evitar embussaments 

dels cables. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

L’instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la bobina. 
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorça ments ni coques. 

Temperatura del conductor durant la seva instal·lació:  >= 0°C 

No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions. 

Si l’estesa del cable es amb tensió , es a dir estirant per un extrem del cable mentre es va desentrrotllant de la bobina, es 

disposaran politges als suports i en els canvis de direcció per tal de no sobrepassar la tensió màxima admissible pel cable. El 

cable s’ha d’ extreure de la bobina estirant per la part superior. Durant l’operació es vigilarà permanentment la tensió del cable. 

Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibat amb els tensors que incorporen les peces de suport. 
Durant l’estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l’ obra, els extrems es protegiran per tal de que no hi entri 
aigua. 

La força màxima de tracció durant el procés d’instal·lació serà  tal que no provoqui allargaments superiors al 0,2%. Per a 

cables amb conductor de coure, la tensió màxima admissible durant l’estesa serà de 50 N/mm2. 

En el traçat de l’estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcció i en general allí on es consideri necessari per 

tal de no provocar tensions massa grans al conductor. 

Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa: 

- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable. 

- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable. 

CABLE COL.LOCAT EN TUB: 

El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors. 

El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que no pateixi torsions ni danys a la 

seva coberta. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors 
- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l’ especificat al projecte 
- Verificar la no existència d’empalmaments fora de les caixes 
- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l’ús de borns de connexió adequats 
- Verificar l’ús adequat dels codis de colors 
- Verificar les distà ncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats i senyals febles) segons 
cadascun dels reglaments d’aplicació. 
- Assaigs segons REBT. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització i emissió d’informe amb resultats dels controls i as saigs realitzats, d’acord amb el que s’especifica a la taula 
d’assaigs i de quantificació dels mateixos. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Resistència d’aïllament: Es realitzarà a tots els circuits 
Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals 
Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les lí nies que hagin sigut modificades el seu recorregut 
respecte projecte. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
En cas d’incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d’acord amb el que determini la DF. 
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EG -  INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
EG3 -  CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA 
 
EG32 -  CABLES DE COURE DE 450/750 V 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG321124. 
 
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. 

  - 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 

  - 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 

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 

 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 dià metre del tub ha de ser suficientment gran per evitar embussaments 

dels cables. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

L’instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la bobina. 
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorça ments ni coques. 

No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions. 

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. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors 
- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l’ especificat al projecte 
- Verificar la no existència d’empalmaments fora de les caixes 
- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l’ús de borns de connexió adequats 
- Verificar l’ús adequat dels codis de colors 
- Verificar les distà ncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats i senyals febles) segons 
cadascun dels reglaments d’aplicació. 
- Assaigs segons REBT. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització i emissió d’informe amb resultats dels controls i as saigs realitzats, d’acord amb el que s’especifica a la taula 
d’assaigs i de quantificació dels mateixos. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Resistència d’aïllament: Es realitzarà a tots els circuits 
Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals 
Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les lí nies que hagin sigut modificades el seu recorregut 
respecte projecte. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
En cas d’incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d’acord amb el que determini la DF. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EG -  INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
EG3 -  CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA 
 
EG38 -  CONDUCTORS DE COURE NUS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG380902. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Conductor de coure nu, unipolar de fins a 240 mm2 de secció, muntat. 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Muntat superficialment 

 - En malla de connexió a terra 

 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- L'estesa i empalmament 

 - Connexionat a presa de terra 

 CONDICIONS GENERALS: 

Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la utilització d'àcids, o amb peces de connexió de material 

inoxidable, per pressió de cargol, aquest últim mètode sempre en llocs visitables. 

El cargol ha de portar un dispositiu per tal d'evitar que s'afluixi. 
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Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament per causes electroquímiques. 

El circuit de terra no serà interromput per la col·locació de seccionadors, interruptors o fusibles. 

El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres elements constructius s'ha de fer dins d'un tub rígid d'acer galvanitzat. 

El conductor no ha d'estar en contacte amb elements combustibles. 

El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. 

COL·LOCAT SUPERFICIALMENT: 

El conductor ha de quedar fixat mitjançant grapes al parament o sostre, o bé mitjançant brides en el cas de canals i safates. 

Distància entre fixacions:  <= 75 cm 

 EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA: 

El conductor ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment amb terra garbellada i compactada. 

El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

L’instal·lador prendrà cura que el conductor no pateixi torsions ni danys en treure'l de la bobina. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per 

connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra. 
- Verificar l’execució de pous de terra, col·locació d'elè ctrodes, tubs de manteniment (si existeix), ús dels connectors adequats i 
acabat de l’arqueta. 
- Verificar la continuïtat d’entre els conductors de protecció i  dels elè ctrodes de posada a terra. 
- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l’edifici. 
- Mesures de resistència de terra. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització i emissió d’ informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà globalment  

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
En cas de valors de resistència de terra superiors a l’especificat a REBT, es procedirà  a la construcció de nous pous de terra 
o tractament del terreny, fins que s’arribi a obtenir la resistència adequada. 
Els defectes d’instal·lació hauran de ser corregits. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EG -  INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
EG6 -  MECANISMES 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG61CONQ,EG61CONN,EG61303A,EG61L021ITH6,EG621291,EG63D15R,EG671122C8G4,EG671111,EG628HD2C2ZH,EG
63D15Ñ,EG63D15S. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Mecanismes per a instal·lacions elèctriques, encastats o muntats superficialment i els elements necessa ris 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 l'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, com mutadors, 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 

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 q ual 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 de les connexions a la tracció:  >= 30 N 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Aplomat:  ± 2% 

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. 
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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 MECANISMES COL·LOCADES EN TERRA TÈCNIC: 
La  caixa ha de quedar fixada al paviment per un mínim de quatre punts. 
Ha de quedar fixada pels punts de subjecció disposats pel fabricant. 
Ha de quedar 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.). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada 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 

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 só n el que es corresponen als especificats a la DT. 
- Verificar que el sistema de fixació es correcte 
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden 
- Verificar la connexió dels conductors i l’absència de  derivacions no permeses en contactes dels mecanismes. 
- Verificar en preses de corrent l’existència de la línia de terra i mesura de la tensió  de contacte. 

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. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EG -  INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
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EGD -  ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA 
 
EGD1 -  PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EGD1222E,EGD122FG. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Elements per a formar una connexió  a terra, col·locats soterrats en el terreny. 

 S'han considerat els elements següents: 

- Piqueta de connexió a terra, d'acer i recobriment de coure, clavada a terra. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Col·locació i connexionat 

CONDICIONS GENERALS: 

Ha d’estar col·locat en posició vertical, enterrat dins del terreny. 

La situació en el terreny ha de quedar fàcilment localitzable per a la realització periòdica de proves d’ inspecció i control. 

Han de quedar unides rígidament, assegurant un bon contacte elèctric amb els conductors dels circuits de terra mitjançant 

cargols, elements de compressió, soldadura d'alt punt de fusió, etc. 

El contacte amb el conductor del circuit de terra ha d'estar net, sense humitat i fet de tal forma que s'evitin els efectes 

electroquímics. 

Han d'estar clavades de tal forma que el punt superior quedi a 50 cm de profunditat. 

En el cas d'enterrar dues piquetes en paral·lel, la distància entre ambdues ha de ser, com a mínim, igual a la seva longitud. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 

Els materials s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació. 

Un cop instal·lat, s’ha de procedir  a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, 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 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra. 
- Verificar l’execució de pous de terra, col·locació d'elè ctrodes, tubs de manteniment (si existeix), ús dels connectors adequats i 
acabat de l’arqueta. 
- Verificar la continuïtat d’entre els conductors de protecció i  dels elè ctrodes de posada a terra. 
- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l’edifici. 
- Mesures de resistència de terra. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització i emissió d’ informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà globalment  

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
En cas de valors de resistència de terra superiors a l’especificat a REBT, es procedirà  a la construcció de nous pous de terra 
o tractament del terreny, fins que s’arribi a obtenir la resistència adequada. 
Els defectes d’instal·lació hauran de ser corregits. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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EH -  INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
EH1 -  LLUMS DECORATIUS MUNTATS SUPERFICIALMENT 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EH113524. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Llums decoratius muntats superficialment al sostre  o encastats en el cel ras. 

S’ han considerat lluminàries amb els tipus d’equips següents: 

- Llum decoratiu de forma rectangular amb tubs fluorescents, amb xassís de planxa d'acer esmaltat o d’ alumini anoditzat, amb 

òptica i amb difusor o sense. 

- Llum decoratiu amb difusor o sense i amb reflector o sense, amb là mpada fluorescent, amb cos d'alumini que recobreix la 

part no lluminosa. 

- Llum decoratiu de forma rectangular amb xassís de xapa d'acer esmaltat, o d'alumini anoditzat, per a línia contí nua, amb 

difusor o sense, per a tubs fluorescents. 

- Llum decoratiu del tipus downlight, per a làmpades d’incandescència o fluorescents amb equip o sense 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d’obra 

- Muntatge, fixació i anivellament 

- Connexionat i col·locació de les làmpades 

- Comprovació del funcionament 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant. 

Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra. 
No s’han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elè ctrica (tubs i cables) i la lluminària. 

La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest. 
Els cables han d’entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant. 

Toleràncies d'execució: 

- Posició:  ± 20 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant. 

Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 

S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les especificades al projecte. 

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

La seva instal.lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 

Cal comprovar la idoneïtat de la tensió  disponible amb la de l’equip de la lluminària. 

Un cop instal·lat l'equip, es procedirà  a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, 

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

La instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la làmpada. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

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

UNE-EN 60598-1:1992 Luminarias. Reglas generales y generalidades sobre los ensayos. (Versión oficial EN 60598-1:1989). 

UNE-EN 60598-2-19:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 19: Luminarias con circulación de aire (reglas de 

seguridad)(versión oficial EN 60598-2-19). 
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UNE-EN 60968:1993 Lámparas con balasto propio para servicios generales de iluminación. Requisitos de seguridad. (Versión 

oficial EN 60968:1990) 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries. 
- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports). 
- Verificar el funcionament de l’enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses i l’equilibrat de fases, si és el cas. 
- Mesurar nivells d’il·luminació 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Realització i emissió d’ informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació. 
Es comprovarà l’equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb difere nts distribució. 
Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
En cas d’incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d’acord amb el que determini la DF. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EH -  INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
EH6 -  ELEMENTS PER A ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ 
 
EH61 -  LLUMS D'EMERGÈNCIA 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EH61RC4C. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Llum d'emergència i senyalització amb làmpada d'incandescència, de 120 fins a 175 lúmens, o de fluorescència de 175 fins a 

300 lúmens, de dues hores d'autonomia, muntat superficialment. 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Muntades superficialment al sostre 

 - Muntades superficialment a la paret 

 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Muntatge, fixació i anivellament 

- Connexionat i col·locació de les làmpades 

CONDICIONS GENERALS: 

Ha de quedar fixada sòlidament al sostre o a la paret amb visos. 

S'ha de connectar a la xarxa d'enllumenat general de corrent altern del local i a la línia de connexió a terra. 

Ha de quedar anivellada en la posició fixada al projecte. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició:  ± 20 mm 

Toleràncies per a muntatge superficial a la paret: 

- Aplomat:  ± 2 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
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La instal·lació inclou la làmpada, el cablejat interior i l'equip complert d'encesa en el seu cas. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

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

UNE 20062:1993 Aparatos autónomos para el alumbrado de emergencia con lámparas de incandescencia. Prescripciones de 

funcionamiento. 

UNE 20392:1993 Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia con lámparas de fluorescencia. Prescripciones de 

funcionamiento. 

UNE 72550:1985 Alumbrado de emergencia. Clasificación y definiciones. 

UNE 72551:1985 Alumbrado (de emergencia) de evacuación. Actuación. 

UNE 72552:1985 Alumbrado (de emergencia) de seguridad. Actuación. 

UNE 72553:1985 Alumbrado (de emergencia) de continuidad. Actuación. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries. 
- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports). 
- Verificar el funcionament de l’enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses i l’equilibrat de fases, si és el cas. 
- Mesurar nivells d’il·luminació 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització i emissió d’ informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació. 
Es comprovarà l’equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb difere nts distribució. 
Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
En cas d’incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d’acord amb el que determini la DF. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EH -  INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
EHB -  LLUMS ESPECIALS 
 
EHB1 -  LLUMS ESTANCS AMB TUBS FLUORESCENTS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EHB17267EDAT,EHB1U010. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Llum estanc per a tubs fluorescents de doble casquet, muntat superficialment. 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Muntades superficialment al sostre 

 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 fixada a la DT. 

MUNTADA SUPERFICIALMENT AL SOSTRE: 
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Ha de quedar fixada sòlidament, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant. 

Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra. 
No s’han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elè ctrica (tubs i cables) i la lluminària. 
Els tubs fluorescents han de quedar allotjats als portalàmpades i fent contacte amb aquests. 
Els cables han d’entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició:  ± 20 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La col·locació i connexionat de la lluminària s’han de fer seguint les instruccions del fabricant.  
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF 
S’ha de comprovar que les característiques tècniques de l’aparell corresponen a les especificades al projecte. 
Tots els elements s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques de l’element. 
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l’equip de la lluminària. 
Les connexions elèctriques s’han de fer sense tensió a la línia. 
Un cop instal·lat l’equip, es procedirà a la retirada de l’obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, 
cables, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
S’inclou en la partida d’obra el subministrament i la col·locació de les làmpades. 
 
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: 
- 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 e l cas. 
- Mesurar nivells d’il·luminació 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització i emissió d’ informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació. 
Es comprovarà l’equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb difere nts distribució. 
Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
En cas d’incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d’acord amb el que determini la DF. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EJ -  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
 
EJ1 -  APARELLS SANITARIS 
 
EJ13 -  LAVABOS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EJ13B71BHDDE,EJ13B71T,EJ13B92R. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació i connexió a la xarxa d'evacuació de lavabo de porcellana o de gres esmaltat.  
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S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Amb suports murals 

- Sobre un peu 

- Amb suports murals i mig peu 

- Encastat a un taulell 

- Semiencastat a un taulell 

- Fixat sota taulell 

- Recolzat sobre taulell o moble  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de la zona de treball 

- Col·locació del lavabo a l'espai previst 

- Connexió a la xarxa d'evacuació 

- Connexió a la xarxa d'aigua  

  

CONDICIONS GENERALS:  

El lavabo instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.  

Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte.  

L'alçària des del nivell del paviment fins el nivell frontal superior del lavabo ha de ser la 

reflectida en el projecte, o en el seu defecte, la indicada per la DF.  

Si el lavabo es col·loca encastat a un taulell, ha d'estar fixat sòlidament a aquest amb el sistema 

indicat pel fabricant.  

Si la col·locació és amb suports murals o sobre un peu, el lavabo ha d'estar fixat sòlidament al 

parament i recolzat, en el segon cas, sobre el corresponent peu.  

L'acord amb el revestiment del parament, i entre el lavabo, el peu i el paviment, o entre el lavabo 

i el taulell, segons sigui el cas, ha de quedar rejuntat amb silicona neutra.  

S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació.  

Les conduccions metàl·liques de l'aparell han de dur instal·lada la connexió a terra amb cable de 

coure nu, de secció >= 2,5 mm2.  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Nivell:  ± 10 mm  

- Caiguda frontal respecte al pla horitzontal:  <= 5 mm  

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
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.  

 
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:  

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.  

- 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.  

  

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.  

  

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.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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EJ -  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
 
EJ1 -  APARELLS SANITARIS 
 
EJ14 -  INODORS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EJ14BA1Q,EJ14BA2R. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació i connexió a la xarxa d'evacuació d'inodor de porcellana esmaltada o d'acer inoxidable 

antivandàlic, de sortida vertical o horitzontal, col·locat amb fixacions verticals o sobre el 

paviment.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de la zona de treball 

- Col·locació de l'inodor a l'espai previst 

- Connexió a la xarxa d'evacuació 

- Connexió a la xarxa d'aigua  

  

CONDICIONS GENERALS:  

L'inodor instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.  

Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte.  

La tapa i el seient han de quedar centrats, no oferir resistència ni tenir joc en el seu moviment.  

L'alçària des del nivell del paviment fins el nivell frontal superior de l'inodor ha de ser la 

reflectida en el projecte, o en el seu defecte, la indicada per la DF.  

Ha d'estar fixat sòlidament al parament o al paviment, segons el cas, amb les fixacions 

subministrades pel fabricant.  

L'acord amb el paviment ha de quedar rejuntat.  

S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació mitjançant una pasta 

segelladora en els aparells de descàrrega horitzontal, o mitjançant un junt de cautxú o de neoprè 

en els de descàrrega vertical.  

Els mecanismes de descàrrega i alimentació han de quedar regulats de manera que l'aparell funcioni 

correctament.  

Les conduccions metàl·liques de l'aparell han de dur instal·lada la connexió a terra amb cable de 

coure nu, de secció >= 2,5 mm2.  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Nivells: ± 10 mm, Ha de coincidir amb el bidet  

- Horitzontalitat:  ± 2 mm  

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
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.  

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

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
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.  

- 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.  

  

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.  
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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.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EJ -  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
 
EJ1 -  APARELLS SANITARIS 
 
EJ1A -  ABOCADORS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EJ1AB21P. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Col·locació i connexió a xarxa d'evacuació d'abocador de gres esmaltat o de porcellana vitrificada, 

col·locat amb suports murals o sobre el paviment.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de la zona de treball 

- Col·locació de l'abocador a l'espai previst 

- Connexió a la xarxa d'evacuació 

- Connexió a la xarxa d'aigua  

  

CONDICIONS GENERALS:  

L'abocador instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.  

Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte.  

L'alçària des del nivell del paviment fins el nivell frontal superior de l'abocador ha de ser la 

reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada en la DF.  

Ha d'estar fixat sòlidament al parament o al paviment, segons el cas, amb les fixacions 

subministrades pel fabricant.  

L'acord amb el paviment ha de quedar rejuntat.  

S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació, mitjançant la pasta de 

segellar.  

Les conduccions metàl·liques de l'aparell han de dur instal·lada la connexió a terra amb cable de 

coure nu, de secció >= 2,5 mm2.  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Nivell:  ± 10 mm  

- Horitzontalitat:  ± 2 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

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.  

 

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:  

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.  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb 
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el que s'especifica a la taula d'assaigs i quantificació dels mateixos.  

  

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.  

  

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.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EJ -  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
 
EJ2 -  AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EJ2311EG. 
 
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  

  

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.  
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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.  

 

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.  

 

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.  

  

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.  

  

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.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EJ -  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
 
EJ3 -  DESGUASSOS I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EJ33B1NF. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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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  

  

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.  

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.  

  

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.  

  

ROSCATS:  

Abans de fer l'acoblament roscat, s'ha de netejar l'interior del broquet fregant-lo amb paper 

abrasiu. 
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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.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EJ -  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
 
EJ4 -  ACCESSORIS I COMPLEMENTS DE BANY 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EJ46U01R,EJ46U03R. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
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.  

  

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:  
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- Aplomat (posició vertical):  ± 3 mm 

- Horitzontalitat (posició horitzontal):  ± 3 mm  

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
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.  

  

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.  

  

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.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EM -  INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 
 
EMS -  SENYALITZACIÓ D'INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EMSB31P1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

 Plaques de senyalització de vies d’evacuació d’interior d'edificis, col·locades en la seva posició definitiva amb fixacions 

mecàniques o adherides al parament vertical. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig 

- Neteja superficial del parament 

- Fixació de l'element 

- Neteja 

CONDICIONS GENERALS: 

L'element de senyalització ha d'estar fixat al suport a la posició indicada a la DT, amb les modificacions introduïdes al replanteig 

previ, aprovades per la DF. 

Quan es col·loqui amb fixacions mecàniques, ha de tenir col· locats i cargolats tots els visos previstos per la seva fixació. 

La cara exterior de la placa ha d'estar en un pla vertical, amb l'aresta superior horitzontal. 

El caràcter numèric ha d'estar en un pla vertical i correctament orientat. 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell: ± 5 mm 

- Aplomat:  ± 1 mm/15 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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CONDICIONS GENERALS: 

El parament on s'ha de col·locar ha d'estar totalment acabat. 

No s'han de produir danys a la pintura ni bonys a la planxa durant la col·locació. 

En el cas de plaques de senyalització metàl·liques,n o s'ha de foradar la placa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. 

UNE 23034:1988 Seguridad contra incendios. Señalización de seguridad. Vías de evacuación. 
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EP -  INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES DE GESTIÓ I INTEGRACIÓ 
 
EP7 -  SISTEMES DE TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES 
 
EP74 -  ARMARIS TIPUS RACK PER A SISTEMES DE TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EP744211. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Armaris metàl·lics amb bastidor tipus rack 19", porta amb vidre securitzat, pany securitzat, pany 

amb clau i accés pels 4 costats, equipats amb bateria d'endolls I ventilació forçada, col·locat 

superficialment.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig de la unitat d'obra  

- Col·locació i anivellament  

- Connexió a la xarxa elèctrica  

- Prova de 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 pels punts previstos a la documentació tècnica del fabricant 

i amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.  

Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si.  

S'ha de deixar l'espai suficient al voltant de l'armari per tal de permetre les operacions de muntatge 

i manteniment.  

Les reixetes de ventilació de l'armari no poden quedar obstruidse.  

La porta ha d'obrir i tancar correctament.  

Ha d'estar connectat a la xarxa d'alimentació elèctrica, la de protecció elèctrica, i la de control, 

amb cables de les seccions i tipus indicats a les instruccions tècniques del fabricant i que 

compleixin les especificacions fixades a les seves partides d'obra.  

L'armari ha de quedar connectat al conductor de terra.  

No s'han de trasmetre esforços entre els elements de la instal·lació eléctrica (tubs, canals, safates 

o cables) i els components de l'equip.  

No ha de ser possible el contacte accidental amb les parts elèctricament actives un cop acabades 

les feines de muntatge.  

La prova de funcionament ha d'estar feta.  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Posició:  ±20 mm 

- Aplomat:  ±2%  

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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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.  

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 de l'element.  

Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents 

subministraments.  

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

Tensión. REBT 2002.  

* UNE-EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.  

* UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.  

* EN 50173-1:2002 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 1: Requisitos 

generales y áreas de oficina (Ratificada por AENOR en enero de 2004)  

 
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 de muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació. S'ha de 

verificar:  

- Distàncies respecte senyals Forts (BT) o emissors de "soroll" (reactàncies etc.)  

- Canalització correcta, amb safata (metàl·lica galvanitzada) o tub protector Ø mínim 16 mm. 

Identificació de conductors o circuits  

- Accessibilitat en registres. Caixes de connexió. Armaris repartidors etc.  

- Verificar continuïtat elèctrica dels conductors, correspondència d'aparells, inexistència de 

curtcircuits, encreuaments o contactes a terra en el cablejat.  

- Certificar totes les preses de veu i dades segons l'estàndard de la categoria del material.  

- Verificar el funcionament de centraletes  

- Verificar el funcionament dels aparells receptors  

  

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 verificar l'execució al cablejat, i el funcionament de la totalitat de preses de veu i dades.  

  

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.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EQ -  EQUIPAMENTS 
 
EQ5 -  TAULELLS 
 
EQ51 -  TAULELLS DE PEDRA NATURAL 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EQ514A81. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Taulells de pedra natural 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 

- Rejuntat del taulell al parament  

  

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. 

L'acord de peces diferents s'ha de fer a tocar i ha de ser estanc. L'acord del taulell amb el parament 

ha de quedar rejuntat. 

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.  

Toleràncies d'execució:  

- Horitzontalitat:  ± 0,1%  

- Alçària:  ± 5 mm  

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Després de la col·locació dels suports, s'han d'evitar cops o vibracions que puguin afectar 

l'adormiment del morter amb què s'han collat. 

No s'ha de col·locar el taulell sobre els suports fins que el morter hagi assolit el 70% de la 

resistència prevista.  

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. 

Aquest criteri inclou l'acabament específic de les vores i l'acord amb els paraments.  

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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F -  PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ 
 
F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
F222 -  EXCAVACIONS DE RASES I POUS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F222H422,F2226A22. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d’instal·lacions, realitzades amb mitjans mecà nics o 
manuals, de forma contínua o realitzades per dames. 
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: 
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     - Trams rectes:  <= 12% 

     - Corbes:  <= 8% 

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

- El talús ha de ser fixat per la DF. 

 La finalització de l’ excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació, s’ha de fer just abans de la 

col·locació del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del sol. 

Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es pugui formigonar la capa de 

neteja. 

Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment. 

Cal extreure del fons de l’excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de resistè ncia local diferent de la resta, 

com ara roques, restes de fonaments, bosses de material tou, etc, i rebaixar el fons de l’excavació per tal que la sabata tingui 

un recolzament homogeni. 

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 

No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 

S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF.  L'estrebada ha de complir les especificacions fixades 

al seu plec de condicions. 

S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun dels casos següents: 

- S'hagi de treballar a dins 

 - Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada 

 - Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball 

 També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF. 

S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació. 

S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. 

Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la. 

Els esgotaments s’han de fer sense comprometre l’estabilitat dels talussos i les obres veïnes, i s’ han de mantenir mentre durin 

els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l’excavació. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la 

DF. 

No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar. 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients. 

S'ha de complir la normativa vigent en matè ria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de 

productes de construcció. 

Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les. 

L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes existents i de compacitat igual. 

S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques. 

S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents d'aigua interns, en els 

talussos. 

EXCAVACIÓ  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 presè ncia 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 començ ar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. 

No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni 

els treballs que calguin per a reomplir-lo. 

Inclou la cà rrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta 

execució de les obres. 

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les 

terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a 

excavacions, entibacions i voladures. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

OBRES D’EDIFICACIÓ: 
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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 
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

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

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F227F00F. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conjunt d'operacions necessàries per a conseguir l'acabat geomètric de l'element. 
S'han considerat els elements següents: 
- Sòl de rasa 
- Esplanada 
- Caixa de paviment 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació) 
- Situació dels punts topogràfics 
- Execució del repàs 
- Compactació de les terres, en el seu cas 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El repàs s'ha de fer poc abans de completar l'element. 
El fons ha de quedar horitzontal, pla i anivellat. 
L'acord entre el sòl i els paraments de la rasa ha de formar un angle recte. 
L'aportació de terres per a correccions de nivell ha de ser mínima, de les mateixes existents i d'igual compacitat. 
Toleràncies d'execució: 
- Horitzontalitat prevista:  ± 20 mm/m 
- Planor:  ± 20 mm/m 
- Nivells:  ± 50 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La qualitat del terreny després del repàs, necessita l'aprovació explícita de la DF. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la 
DF. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
F228 -  REBLIMENT I PICONATGE DE RASES 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F228AJ00,F228510F. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en zones que per la seva extensió reduïda, per precaucions especials o per 

altra motiu no permeti l'ús de la maquinà ria amb els que normalment s'executa el terraplè. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Rebliment i piconatge de rasa amb terres 

 - 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: 

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics 

- Aportació del material en cas de graves, tot-u, o granulats reciclats 

- Execució del rebliment 

- Humectació o dessecació, en cas necessari 

- Compactació de les terres 

 CONDICIONS GENERALS: 

Les zones del reblert son les mateixes que les definides per els terraplens: Coronament, nucli, zona exterior i fonament. 

Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral·leles a la rasant. 

El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques. 

El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit amb els mitjans que es disposen. 

En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin els sòls adjacents, en el mateix 

nivell. 

La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la DF, en funció dels terrenys 

adjacents i del sistema previst d'evacuació d'aigua. 

Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 

La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 

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). 

RASA: 

Toleràncies d'execució: 

- Planor:  ± 20 mm/m 

 - Nivells:  ± 30 mm 
 RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES: 

El reblert ha d'estar format per dues zones: 

- La zona baixa a una alçària fins a 30 cm per damunt de la generatriu superior del tub 

- La zona alta, la resta de la rasa 
El material de la zona baixa no ha de tenir matèria orgà nica. El material de la zona alta ha de ser de forma que no produeixi 
danys a la tuberia instal·lada. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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CONDICIONS GENERALS: 

S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui inferior a 0°C en el cas de graves o de tot-u, 

o inferior a 2°C en la resta de materials. 

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. 

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. 

Excepte en les rases de drenatje, en la resta de casos s'ha d'eliminar els materials inestables, turba o argila tova de la base per 

al rebliment. 

L'ampliació o recrescuda de reblerts existents s'han de preparar de forma que es garanteixi la unió amb el nou reblert. 

Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir abans de l'execució. 
El material s’ha d’estendre per tongades successives i uniformes , sensiblement paral·leles a la rasant final, i amb un gruix <= 
25 cm. 

No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides. 
El material de cada tongada ha de tenir les característiques  uniformes; en cas de no ser així, es buscaria la uniformitat 
mesclant-los amb els mitjans adequats. 

Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim d'humitat, de manera uniforme. 

Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició i mescla de materials secs o 

d'altres procediments adients. 

S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments, sense perill d'erosió. 

Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi as secat bé, o s'ha d'escarificar afegint la 

tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui l'addient. 

En l'execució de reblerts en contacte amb estructures de contenció, les tongades situades a ambdós costats de l'element han 

de quedar al mateix nivell. 

Abans de la compactació cal comprovar que l'estructura amb la que estigui en contacte, ha assolit la resistència necessària. 

Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi vibració. 

S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi completat. 

S'ha de complir la normativa vigent en matè ria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de 

productes de construcció. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 

En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES: 
El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprobada la instal·lació per la DF. 
La s'ha de compactar amb les precaucions necessàries per a no produïr moviments ni danys a la tuberia instal·lada. 

GRAVES PER A DRENATGES: 

S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie. 

El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i contaminació. En cas de trobar zones 

segregades o contaminades per pols, per contacte amb la superfície de base o per inclusió de materials estranys, cal  procedir 

a la seva eliminació. 

Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials estranys. 

Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, s'ha de crear entre ells una superfície contínua 

de separació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

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. 
 
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. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  
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- Inspecció visual de la base sobre la que s’assentarà el reblert. 
- Inspecció  visual del material a la descàrrega dels camions, retirant al que presenti restes de terra vegetal, matèria orgànica o 
pedres de grandària superior al admissible. 
- Control de l’estesa: comprovació  visual del gruix i amplada de les tongades d’execució i control de la temperatura ambient. 
- Control  de compactació. Es considera com a lot de control, el material compactat en un dia, corresponent a una mateixa 
procedència i tongada d’estesa, amb una superfície màxima de 1 50 m2. Es realitzaran 5 determinacions de la humitat i 
densitat in-situ (ASTM D 30-17). 

- Assaig de placa de càrrega (DIN 18134), cada 450 m2, i al menys un cop per capa de reblert. En la zona d’aplicació de la 

placa es determinarà la humitat in-situ (NLT-103). 

- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l’eix de la plataforma en la coronació  del reblert, i control de l’amplada 

de la tongada estesa, cada 20 m lineals com a màxim. 
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. En general, els punts de control de densitat i humitat estaran 
uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la tongada. En el cas de 
reblerts d’ estreps o elements en els que es pugui produir una transició brusca de rigidesa, la distribució dels punts de control 
de compactació serà uniforme, a 50 cm dels paraments. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

No es podrà iniciar l’execució del reblert sense corregir els defectes observats a la base d’assentament. 

Donada la rapidesa de la cadena operativa “extracció-compactació”, la inspecció visual té una importà ncia fonamental en el 

control dels reblerts, tant a nivell de materials com per a l’estesa. 
La densitat obtinguda després de la compactació en coronació haurà de ser superior al 100 % de la màxima obtinguda en el 
Pró ctor Modificat (UNE 103501), i del 95 % en la resta de zones. En tot cas, la densitat ha de ser >= a la de les zones 
contigües al replè. 
El contingut d’humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas d’ utilitzar, per causes justificades, 
sòls amb característiques expansives amb un inflament lliure <= 5%. 
El valor del mòdul d’elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega complirà  les limitacions establertes al plec de 
condicions. 
En cas d’incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o substitució  del material. En general, 
es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els 
assaigs de comprovació de la compactació s’ intensificaran al doble sobre les capes corregides. 
Qualsevol altre cas d’execució incorrecta serà responsabilitat del Contractista, i la seva obligació serà reparar sense cost algun 
els errors que hagin sorgit.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F2R -  GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F2RA -  DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2RA7580. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició 

o material d'excavació.  

S'han considerat les operacions següents:  

- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà 

el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació  

  

DISPOSICIÓ DE RESIDUS:  

Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus 

de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació.  

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.  
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ:  

m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.  

  

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:  

kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.  

  

DISPOSICIÓ DE RESIDUS:  

La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre 

corresponent.  

Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, 

el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.  

La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per 

complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 

105/2008.  

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 

de construcción y demolición  

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.  

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 

medio ambiente producida por el amianto.  

Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels 

cànons sobre la disposició del rebuig dels residus.  

Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.  

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció 

de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, 

i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F3 -  FONAMENTS I CONTENCIONS 
 
F31 -  RASES I POUS 
 
F315 -  FORMIGONAMENT DE RASES I POUS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F31521H1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Formigonament d’estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat o per a pretensar, 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 

- Curat del formigó 

CONDICIONS GENERALS: 
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En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE, en especial les que fan referència a 

la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de la EHE) en funció de les classes d'exposició. 

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 

Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT. 

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres. 

Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'han de reparar de seguida, prèvia aprovació de la DF. 

L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 

Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements adherits. 

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. 

Resistència característica estimada del formigó (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x Fck 

Gruix màxim de la tongada: 

- Consistència seca:  <= 15 cm 

- Consistència plàstica:  <= 25 cm 

- Consistència tova:  <= 30 cm 

Toleràncies d'execució: 

Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l’article 5 de l'annex 10 de la norma EHE. 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la UNE 36831. 

No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits d'ascensor, passos 

d’instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF. 

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: - 20 mm 

     - Fonaments encofrats : + 40 mm 

     - Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada): 

          - D <= 1 m : + 80 mm 

          - 1 m < D <= 2,5 m : + 120 mm 

          - D > 2,5 m : + 200 mm 

- 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 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 

- Horitzontalitat: ± 5 mm/m, <= 15 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

FORMIGONAMENT: 

Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada. 

La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C. 

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 

La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es prevegi que durant 

les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites 

i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la 

resistència realment assolida. 

Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del formigó. 

No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 

No s'ha de formigonar sense la conformitat de la DF, un cop s'hagi revisat la posició de les armadures (si s'escau) i demés 

elements ja col·locats. 

Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament al formigonament. 
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No pot transcórrer més d'1 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 inferior a 1,5 m, sense que es produeixin disgregacions. 

L'abocada ha de ser lenta per evitar la segregació i el rentat de la mescla ja abocada. 

La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el formigó. Alhora s'ha de 

vibrar enèrgicament. 

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 formigonament del junt. 

En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els granulats al descobert i el 

junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius. 

Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar. 

Quan la interrupció hagi estat superior a 48 h s'ha de recobrir el junt amb resina epoxi. 

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. 

Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. 

Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de mantenir humides les superfícies del formigó. 

Aquest procés ha de ser com a mínim de: 

- 7 dies en temps humit i condicions normals 

- 15 dies en temps calorós i sec, o quan la superfície de l'element estigui en contacte amb aigües o filtracions agressives 

Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

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 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F7 -  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
F7B -  GEOTÈXTILS I LÀMINES SEPARADORES 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F7B451J0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Làmina separadora col·locada no adherida.  

S'han considerat els materials següents:  

- Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 30% de fibres de polietilè, sense teixir, 

termosoldat  

- Feltre de polipropilè format per filaments sintètics no teixits lligats mecànicament  

- Feltre de polièster termoestable fet amb fibres de polièster sense teixir, consolidat 

mecànicament mitjançant punxonament  

- Feltre teixit de fibres de polipropilè  

- Fibra de vidre amb insercions de fils de reforç longitudinals  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Neteja i preparació del suport 

- Col·locació de la làmina  
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CONDICIONS GENERALS:  

Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular.  

Ha de garantir la no adherència entre els components del sistema entre els que s'intercala.  

Les característiques del material sobre el que s'estén la lamina haurà de coincidir amb el previst 

a Projecte, en el estudi i càlcul del geotèxtil.  

Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb què hagi d'estar en contacte.  

Les làmines han de cavalcar entre elles.  

No ha de quedar adherida al suport en cap punt.  

Cavalcaments:  

- Làmines geotèxtils en tracció mecànica:  >= 30 cm 

- Làmines separadores de polipropilè:  >= 5 cm 

- Làmines separadores de polietilè:  >= 5 cm  

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la làmina.  

Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials.  

Els geotèxtils en tracció mecànica que no s'hagin sotmès a l'assaig de resistència a la intempèrie 

s'han de cobrir abans de 24 h des de la seva col·locació.  

 
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%  

Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.  

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses  

  

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES EN TRACCIÓ MECÀNICA:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el geotèxtil  

- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments en junts longitudinals 

i transversals  

- Control de longitud de soldadura del geotèxtil  

  

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIPROPILÈ:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Neteja i repàs del suport.  

- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments entre peces  

  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 

d'execució.  

  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN LÀMINES EN 

TRACCIÓ MECÀNICA:  

Si les característiques del terreny inspeccionat fossin molt diferents de les previstes a Projecte, 

es realitzarà un nou estudi i càlcul del geotèxtil.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

Inspecció visual de la unitat acabada.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F9 -  PAVIMENTS 
 
F93 -  BASES 
 
F936 -  BASES DE FORMIGÓ 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F936NM11,F9365H11. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Formació de subbase o base de formigó per a suport de paviment. 

Es considera estesa i vibració manual la col·locació del formigó amb regle vibratori, i estesa i vibració mecànica la col·locació  

del formigó amb estenedora. 

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: 

La superfície acabada ha d'estar reglejada. 

No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats. 

Ha de formar una superfície plana amb una textura uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes. 

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:  - 15 mm 

 - Nivell:  ± 10 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 

S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó fresc. 

S'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin segregacions. 

Durant l'adormiment i fins que s'aconsegueixi el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir humida la superfície del 

formigó amb els mitjans necessaris segons el tipus de ciment utilitzat i les condicions climatològiques del lloc. 

Aquest procés ha de durar com a mínim: 

- 15 dies en temps calorós i sec 

 - 7 dies en temps humit 

 La capa no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
 
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). 
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F9 -  PAVIMENTS 
 
F99 -  ESCOCELLS 
 
F991 -  FORMACIÓ D'ESCOCELLS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F991UB6R,F991UB7R,F991UC36R. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació d'escocells per a voreres.  

S'han considerat els escocells formats amb els materials següents:  

- Peces prefabricades de morter de ciment  

- Totxanes o maons foradats  

- Xapa d'acer galvanitzat 

- Xapa d'acer amb acabat “corten”  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

En el cas d'utilitzar peces de morter de ciment:  

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació del formigó de la base 

- Humectació de les peces 

- Col·locació de les peces de l'escocell rejuntades amb morter  

En el cas d'utilitzar totxanes o maons:  

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació del formigó de la base 

- Humectació de les peces 

- Col·locació de les peces rejuntades amb morter 

- Arrebossat de l'escocell  

En el cas d'utilitzar xapa d'acer:  

- Replanteig 

- Col·locació prèvia, aplomat i anivellat 

- Fixació definitiva i neteja  

  

PECES COL·LOCADES SOBRE UNA BASE DE FORMIGÓ:  

Les peces que formen l'escocell no han de tenir escantonaments, esquerdes o d'altres defectes 

visibles.  

El formigó de la base ha de quedar uniforme, continu i la seva resistència característica estimada 

(Fest) al cap de 28 dies ha de ser >= 0,9 x Fck. Aquesta base de formigó no ha de quedar visible.  

Les parets de l'escocell acabat han de quedar a escaire, planes i aplomades. Les peces han de quedar 

ben travades en les cantonades.  

Han de quedar al mateix pla.  

Han de quedar al nivell definit per la DT o, en el seu defecte, al que especifiqui la DF.  

Base de formigó:  >= 15 x 7 cm  

  

ESCOCELLS DE TOTXANA O MAÓ:  

Toleràncies d'execució:  

- Dimensions:  ± 15 mm  

- Escairat:  ± 5 mm respecte el rectangle teòric  

- Nivell:  ± 10 mm  

- Aplomat:  ± 5 mm  

- Planor:  ± 5 mm/m  

  

ESCOCELLS DE PECES DE MORTER DE CIMENT:  

Les quatre peces han d'anar col·locades a tocar.  

Junt entre les peces i el paviment:  >= 3 mm  

Toleràncies d'execució:  

- Balcament de l'escocell:  ± 3 mm  

- Nivell: + 2 mm, - 10 mm  
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- Junts:  ± 1 mm  

  

ESCOCELL DE XAPA D'ACER:  

L'element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, ha d'estar net i sense defectes.  

Ha de quedar aplomat. 

S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de la rigola l'alçària indicada en 

la DT 

La part superior de l'escocell ha de quedar en un mateix pla que el paviment de la vorera, no ha 

de sobresortir. 

Ha de quedar unit a la base mitjançant les potes d'ancoratge. 

La unió de l'escocell amb el paviment de la vorera ha de quedar segellada en tot el seu perímetre.  

 
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, sense pluja.  

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.  

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.  

  

PECES COL·LOCADES SOBRE UNA BASE DE FORMIGÓ:  

Ha de quedar feta l'excavació necessària per a la construcció de l'element.  

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del 

morter.  

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

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F9 -  PAVIMENTS 
 
F9E -  PAVIMENTS DE PANOT 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9E1310G. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Formació de paviments de panot. 

S'han considerat els casos següents: 

- Paviments de panot col·locats a l'estesa amb sorra-ciment, amb o sense suport de 3 cm de sorra 

- Paviments de panot col·locats a truc de maceta amb morter, amb o sense suport de 3 cm de sorra 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

En la col·locació a l'estesa amb sorra-ciment: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas 

- Col·locació de la sorra-ciment 

- Col·locació de les peces de panot 

- Humectació de la superfície 

- Confecció i col·locació de la beurada 

En la col·locació a truc de maceta amb morter: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas 

- Col·locació de la capa de morter 
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- Humectació de les peces per col·locar 

- Col·locació de les peces 

- Humectació de la superfície 

- Confecció i col·locació de la beurada 

CONDICIONS GENERALS: 

El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces,  uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les 

rasants previstes. 

En el paviment no hi ha d'haver peces escantonades, taques ni d'altres defectes superfícials. 

Les peces han d'estar col·locades a tocar i alineades. 

Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt. 

Les peces han d’estar disposades formant alineacions rectes, segons l’especejament definit en la DT.  

Excepte en les zones classificades com d’ús restringit pel CTE no s’admetran les discontinuïtats següents en el propi paviment 

ni en els encontres d’aquest amb altres elements: 

- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm 

- Els desnivells que no superin els 50 mm s’han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del 25% 

- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que es pugui introduir una esfera de 

15 mm de diàmetre 

Els acords del paviment han de quedar fets contra les voreres o els murets. 

Ha de tenir junts laterals de contracció cada 25 m2, de 2 cm de gruix, segellats amb sorra. Aquests junts han d'estar el més 

aprop possible dels junts de contracció de la base. 

Els junts que no siguin de contracció han de quedar plens de beurada de ciment pòrtland. 

Pendent transversal:  >= 2% 

 Toleràncies d'execució: 

- Nivell:  ± 10 mm 

- Planor:  ± 4 mm/2 m 

- Rectitud dels junts:  ± 3 mm/2 m 

- Replanteig:  ± 10 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

S'han de col·locar començant per les vorades o els murets. 

Una vegada col·locades les peces s'ha d'estendre la beurada. 

No s'ha de trepitjar després d'haver-se abeurat, fins al cap de 24 h a l'estiu i 48 h a l'hivern. 

COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA: 

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. 

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures 

interiors, d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1,5 m2:  Es dedueix el 100% 

Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells 

qu e normalment conformen la unitat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA 

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 panot. 

- Control de l’aspecte de les peces abans de la seva col·locació. 

- Inspecció del procés d’execució, d’acord a les indicacions del plec. 

- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d’acabat. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
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- 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 fe r segons les indicacions de la DF. 

CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista, dels defectes de col·locació  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. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F9 -  PAVIMENTS 
 
F9F -  PAVIMENTS DE PECES DE FORMIGÓ 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9F5CC0R. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de paviment de llambordins o lloses.  

S'han considerat els materials i les formes de col·locació següents:  

- Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra 

- Paviment de llambordins o lloses sobre llit de sorra i junts reblerts amb morter  

- Paviment de llambordins o lloses col·locats amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment  

- Paviment de lloses col·locats amb morter i junts reblerts amb sorra fina  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

En paviments col·locats sobre llit de sorra i rejuntats amb morter:  

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació del llit de sorra 

- Compactació i col·locació de les peces 

- Rejuntat de les peces amb morter 

- Neteja, protecció del morter i cura  

En la col·locació sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra:  

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació del llit de sorra 

- Col·locació i compactació dels llambordins 

- Rebliment dels junts amb sorra 

- Compactació final dels llambordins 

- Escombrat de l'excés de sorra  

En la col·locació de llambordins amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment:  

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació de la base de morter sec 

- Humectació i col·locació dels llambordins 

- Compactació de la superfície 

- Humectació de la superfície 

- Rebliment dels junts amb beurada de ciment  

En la col·locació amb morter i junts reblerts amb sorra fina:  

- Comprovació del nivell de la base de formigó 

- Pintat inferior de les peces amb aigua ciment 

- Col·locació de les peces amb morter de consistència tova 

- Rebliment de junts amb sorra, escombrant l'excés.  

  

CONDICIONS GENERALS:  

El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces, uniforme i s'ha d'ajustar 

a les alineacions i a les rasants previstes.  

Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt.  

Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament definit en la 

DT.  

Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les discontinuïtats 

següents en el propi paviment ni en els encontres d'aquest amb altres elements:  

- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm 
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- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del 

25% 

- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que 

es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre  

  

PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA  

Les peces han de quedar ben adherides al suport.  

Els junts han de quedar plens de material de reblert.  

Pendent transversal (paviments exteriors): >= 2%, <= 8%  

Quan el paviment es col·loqui amb morter s'hauràn de respectar els junts pròpis del suport.  

En el paviment de lloses no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, tacades ni amb d'altres 

defectes superficials.  

  

PAVIMENT DE LLAMBORDINS:  

Han de quedar col·locats a trencajunt, seguint les especificacions de la DT.  

Junts entre peces:  <= 8 mm  

Toleràncies d'execució:  

- Nivell:  ± 12 mm  

- Replanteig:  ± 10 mm  

- Planor:  ± 5 mm/3 m  

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA  

La superfície del suport ha de ser neta i humida.  

El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació o el que indiqui 

la DT.  

  

COL·LOCACIÓ SOBRE LLIT DE SORRA:  

No s'ha de treballar en condicions metereològiques que puguin produir alteracions a la subbase o 

al llit de sorra.  

El llit de sorra anivellada s'ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell definitiu.  

Col·locades les peces s'han de piconar 1,5 cm fins al nivell previst.  

  

PAVIMENTS REJUNTATS AMB SORRA:  

Els junts s'han de reblir amb sorra fina.  

Un cop rejuntades s'ha de fer una segona compactació amb 2 o 3 passades de picó vibrant i un reblert 

final amb sorra per acabar d'omplir els junts.  

S'ha d'escombrar la sorra que ha sobrat abans d'obrir-lo al trànsit.  

  

COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA:  

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C.  

Els llambordins s'han de col·locar sobre una base de morter sec.  

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del 

morter.  

Un cop col·locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter de base.  

Després s'han de reblir els junts amb la beurada.  

  

JUNTS REBLERTS AMB MORTER O BEURADA:  

En exteriors, la superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents.  

  

COL·LOCACIÓ AMB MORTER I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA:  

-  Les peces es pintaran per la seva cara inferior amb barreja d'aigua i ciment per tal de millorar 

l'adherència. 

-  El morter tindrà consistència tova i la llosa ha de quedar recolzada sobre morter en tota la 

superfície. 

-  El rebliment de junts amb sorra es realitzarà per successives escombrades. 

-  S'evitarà el pas del personal durant els següents dies i durant les 3 setmanes posteriors als 

vehicles auxiliars de l'obra.  

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície 

corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents: 

Paviments exteriors:  

- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1,5 m2:  Es dedueix el 100%  

Paviments interiors:  

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
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- 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 
 
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F9 -  PAVIMENTS 
 
F9G -  PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
 
F9G2 -  PAVIMENTS DE FORMIGÓ ACABATS AMB ADDITIUS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9G22K2R. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Paviments de formigó, amb granulats normals o d'argila expandida, afegint fibres o no, amb acabats 

remolinat, remolinat més ciment pòrtland i pols de quars o amb l'execució d'una textura superficial.  

S'han considerat les col·locacions del formigó següents:  

- Amb estenedora de formigó  

- Amb regle vibratori  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Estudi i obtenció de la fòrmula de treball, en paviments per a carreteres  

En la col·locació amb estenedora:  

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació d'elements de guiat de les màquines 

- Col·locació del formigó 

- Realització de la textura superficial 

- Protecció del formigó i cura  

En la col·locació amb regle vibratori:  

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació dels encofrats laterals, en el seu cas 

- Abocat, escampat i vibrat del formigó 

- Realització de la textura superficial 

- Protecció del formigó i cura  

  

CONDICIONS GENERALS:  

La superfície del paviment ha de tenir una textura uniforme i sense segregacions.  

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  

Les lloses no han de tenir esquerdes.  

Hi ha d'haver els junts de retracció i de dilatació especificats a la DT o, en el seu defecte, els 

indicats per la DF.  

Aquests junts han de complir les especificacions del seu plec de condicions.  

Els cantells de les lloses i els llavis dels junts amb estelladures s'han de reparar amb resina 

epoxi, segons les instruccions de la DF.  

L'amplària del paviment no ha de ser inferior en cap cas a la prevista a la DT.  

El gruix del paviment no ha de ser inferior en cap punt al previst a la DT.  

La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF.  

Fondària de la textura superficial determinada pel cercle de sorra (NLT-335):  0,60 - 0,90 mm.  

  

PAVIMENT AMB FORMIGÓ ESTRUCTURAL O LLEUGER:  

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  

Toleràncies d'execució:  

- Nivell:  ± 10 mm  

- Planor:  

- En direcció longitudinal: ± 3 mm amb regla de 3 m 

- En direcció transversal: ± 6 mm amb regla de 3 m 
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- Voreres i rampes en qualsevol direcció: ± 6 mm amb regla de 3 m  

Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5.9 de l'annex 11 de la norma 

EHE-08.  

  

PAVIMENT AMB FORMIGÓ HF:  

Índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330):  Ha de complir amb els valors de la taula 550.3 

del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 891/2004.  

Resistència a flexotracció als 28 dies (UNE-EN 12390):  

- Formigó HF-3,5:  >= 3,5 MPa 

- Formigó HF-4,0:  >= 4,0 MPa 

- Formigó HF-4,5:  >= 4,5 MPa  

Toleràncies d'execució:  

- Desviacions en planta:  ± 30 mm  

- Cota de la superfície acabada:  - 10 mm, + 0 mm  

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  

El formigonament s'ha d'aturar quan es preveu que durant les 48 h següents la temperatura pot ser 

inferior a 0°C. Si en algun cas fos imprescindible formigonar en aquestes condicions, s'han de 

prendre les mesures necessàries per tal de garantir que en el procés d'enduriment del formigó no 

es produiran defectes en els elements ni pèrdues de resistència.  

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se 

té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta 

superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans 

de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.  

En temps calorós, o amb vent i humitat relativa baixa, s'han d'extremar les precaucions per a evitar 

dessecacions superficials i fissuracions, segons les indicacions de la DF.  

Quan la temperatura ambient sigui superior als 25°C, s'ha de controlar constantment la temperatura 

del formigó, que no ha de superar en cap moment els 30°C.  

S'ha de fer un tram de prova >= 200 m amb la mateixa dosificació, equip, velocitat de formigonament 

i gruix que després s'utilitzin a l'obra.  

No s'ha de procedir a la construcció de la capa sense que un tram de prova hagi estat aprovat per 

la DF.  

S'ha d'interrompre el formigonament quan plogui amb una intensitat que pugui provocar la deformació 

del cantell de les lloses o la pèrdua de la textura superficial del formigó fresc.  

Entre la fabricació del formigó i el seu acabat no pot passar més d'1 h. La DF podrà ampliar aquest 

termini fins a un màxim de 2 h si s'utilitzen ciments amb un inici d'enduriment >= 2,30 h, si es 

prenen mesures per tal d'inhibir l'enduriment del formigó o si les condicions ambientals son molt 

favorables.  

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.  

Davant de la reglada enrasadora s'ha de mantenir en tot moment i a tota l'amplada de la pavimentadora 

un excés de formigó fresc en forma de cordó d'alçària <= 10 cm.  

L'abocada i l'estesa s'han de realitzar prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions.  

S'han de facilitar els mitjans necessaris per tal de permetre la circulació del personal i evitar 

danys al formigó fresc.  

Els talls de formigonat han de tenir tots els accessos senyalitzats i acondicionats per a protegir 

la capa construïda.  

Als junts longitudinals s'ha d'aplicar un producte antiadherent al cantell de la franja ja 

construïda. S'ha de cuidar que el formigó que es col·loqui al llarg d'aquest junt sigui homogeni 

i quedi compactat.  

S'han de disposar junts transversals de formigonament al final de la jornada, o quan s'hagi produït 

una interrupció del formigonament que faci témer un inici de l'adormiment al front d'avanç.  

Sempre que sigui possible s'han de fer coincidir aquests junts amb un de contracció o de dilatació, 

modificant si és necessari la situació d'aquells, segons les instruccions de la DF.  

Si no es pot fer d'aquesta forma, s'han de disposar a una distància del junt més proper >= 1,5 m.  

S'han de retocar manualment les imperfeccions dels llavis dels junts transversals de contracció 

executats al formigó fresc.  

S'ha de prohibir el reg amb aigua o l'extensió de morter sobre la superfície del formigó fresc per 

a facilitar el seu acabat.  

On sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar formigó no estès.  

En el cas que es formigoni en dues capes, s'ha d'estendre la segona abans que la primera comenci 

el seu adormiment. Entre la posada a l'obra de les dues capes no ha de passar més d'1 hora.  

En el cas que s'aturi la posada a l'obra del formigó més de 1/2 h, s'ha de cobrir el front de forma 

que no s'evapori l'aigua.  

L'agregat per a l'acabat del paviment, en el seu cas, s'ha d'escampar uniformement sobre el formigó 

fresc en una quantitat de 2/3 del total i s'ha de passar la màquina allisadora. Tot seguit s'ha 

d'estendre la resta de l'agregat i s'ha d'allisar mecànicament.  

Quan el formigó estigui fresc, s'han d'arrodonir els cantells de la capa amb una aplanadora corba 
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de 12 mm de radi.  

En el cas que no hi hagi una il·luminació suficient a criteri de la DF, s'ha d'aturar el formigonament 

de la capa amb prou antelació per a que es pugui acabar amb llum natural.  

La DF podrà autoritzar la substitució de les textures per estriat o ranurat, per una denudació química 

de la superfície del formigó fresc.  

El formigó s'ha de curar amb un producte filmogen, excepte en el cas que la DF autoritzi un altre 

sistema, el reg de cura, en el seu cas, ha de complir l'especificat en el Plec de condicions 

corresponent.  

S'ha de prohibir tot tipus de circulació sobre la capa durant els 3 dies següents al formigonament, 

a excepció del imprescindible per a l'execució de junts i la comprovació de la regularitat 

superficial.  

El trànsit d'obra no ha de circular abans de que el formigó hagi assolit el 80% de la resistència 

exigida a 28 dies. 

L'obertura a la circulació ordinària no s'ha de fer abans de 7 dies de l'acabat del paviment.  

  

PAVIMENT PER A CARRETERES:  

En el cas que la calçada tingui dos o més carrils en el mateix sentit de circulació, s'han de 

formigonar com a mínim dos carrils al mateix temps.  

Després de donar la textura al paviment, s'han de numerar les lloses exteriors de la calçada amb 

tres dígits, aplicant una plantilla al formigó fresc.  

  

ESTESA AMB ESTENEDORA:  

El camí de rodadura de les màquines s'ha de mantenir net amb els dispositius adequats acoblats a 

les mateixes.  

Els elements vibratoris de les màquines no s'han de recolzar sobre paviments acabats, i han de deixar 

de funcionar a l'instant que aquestes s'aturin.  

La llargària de la reglada enrasadora de la pavimentadora ha de ser suficient per a que no s'apreciïn 

ondulacions a la superfície del formigó.  

L'espaiament dels piquets que sustentin el cable de guia de l'estenedora no ha de ser superior a 

10 m. 

Aquesta distància s'ha de reduir a 5 m a les corbes de radi inferior a 500 m i als acords verticals 

de paràmetre inferior a 2000 m.  

S'ha de tensar el cable de guia de forma que la fletxa entre dos piquets consecutius sigui <= 1 

mm.  

S'ha de protegir la zona dels junts de l'acció de les erugues interposant bandes de goma, xapes 

metàl·liques o d'altres materials adequats en el cas que es formigoni una franja junt a un altra 

existent i s'utilitzi aquesta com a guia de les màquines.  

En cas que la maquinària utilitzi com a element de rodadura una vorada o una franja de paviment 

de formigó prèviament construït, han d'haver assolit una edat mínima de 3 dies.  

L'abocada i estesa del formigó s'ha de fer de forma suficientment uniforme per a no desequilibrar 

l'avanç de la pavimentadora. Aquesta precaució s'ha d'extremar en el cas de formigonament en rampa.  

La superfície del paviment no s'ha de retocar, excepte en zones aïllades, comprovades amb un regle 

no inferior a 4 m.  

  

ESTESA AMB REGLE VIBRATORI:  

La quantitat d'encofrat disponible ha de ser suficient perquè, amb un termini mínim de desencofrat 

del formigó de 16 h, es tingui en tot moment col·locada i a punt una llargària d'encofrat no inferior 

a la corresponent a 3 h de formigonament.  

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum realment executat, mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la DT 

Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús 

de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 

No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a les tolerables. 

No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura. 

No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni els de dilatació. 

No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparació de la superfície 

existent.  

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

acceptada expressament per la DF.  

  

ESTESA AMB REGLE VIBRATORI:  

Queda inclòs el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas que sigui necessari.  

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE-08).  
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* 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/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.  

  

PAVIMENT PER A CARRETERES:  

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, 

de la Instrucción Técnica de Carreteras.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F9 -  PAVIMENTS 
 
F9H -  PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9H11KRR,F9H1XXY. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Mescla bituminosa en calent per a capes de paviment, formades per la combinació d'un lligant 

hidrocarbonat, granulats i eventualment additius, de manera que totes les partícules del granulat 

quedin recobertes per una pel·lícula homogènia de lligant col·locada i compactada, a una temperatura 

molt superior a la d'ambient.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Mescla bituminosa en calent, tipus formigó bituminós, resultat de la combinació d'un lligant 

hidrocarbonat, granulats (inclòs el pols mineral) amb granulometria continua i eventualment 

additius.  

- Mescles bituminoses drenants per a capes de rodadura, formades per granulats (en granulometria 

continua amb baixes proporcions de granulat fi o amb discontinuïtat granulomètrica en alguns 

tamisos), pols mineral, que son les que per la seva proporció baixa de granulat fi, tenen un 

contingut molt elevat de forats interconnectats que proporcionen propietats drenants. S'han 

considerat per a l'us en capes de rodadura de 4 a 5 cm de gruix..  

- Mescles bituminoses discontinues per a capes de rodadura, formades per granulats (en 

granulometria continua amb baixes proporcions de granulat fi o amb discontinuïtat granulomètrica 

en alguns tamisos), pols mineral, que tenen una discontinuïtat granulomètrica molt elevada en 

els tamisos inferiors del granulat gros. S'han considerat dos tipus; un amb la mida màxima nominal 

del fus granulomètric de 8 mm i l'altre d'11 mm. Es consideren per a ús en capes de rodadura 

de 2 a 3 cm de gruix.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball i aprovació d'aquesta per la DO 

- Realització del tram de proba i aprovació d'aquest per la DO 

- Comprovació de la superfície d'assentament 

- Extensió de la mescla 

- Compactació de la mescla 

- Execució de junts de construcció 

- Protecció del paviment acabat  

  

CONDICIONS GENERALS:  

La superfície acabada ha de ser de textura homogènia, uniforme i sense segregacions.  

S'ha d'ajustar als perfils previstos, en la seva rasant, gruix i amplària.  

Toleràncies d'execució:  

- Amplària del semiperfil:  No s'admeten amplàries inferiors a les teòriques  

- Nivell de la capa de rodadura:  ± 10 mm  

  

PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA:  

La densitat obtinguda segons s'indica en l'apartat 542.9.3.2.1 del PG-3 no ha de ser inferior als 

valors següents:  

- Capes de gruix >= 6 cm: 98% 

- Capes de gruix < 6 cm: 97%  

L'Índex de Regularitat Internacional (IRI), segons NLT 330, obtingut segons l'indicat en l'apartat 

542.9.4 del PG-3  ha de complir els valors de les taules 542.15 o 542.16 del PG-3.  



Projecte per a un nou Centre Cívic als equipaments de la pl. Dr. Bonet 
 
 
 

 

 

 Pàgina:  176 
 

En capes de rodadura:  

- Macro textura superficial obtinguda amb el mètode del cercle de sorra (UNE-EN 13036-1) mesurada 

abans de la posada en servei de la capa:  >= 0,7 mm  

- Resistència al lliscament (NLT 336) CRT mínim (%):  65 (Mesurada 2 mesos desprès d'entrar en 

servei la capa)  

Toleràncies d'execució:  

- Gruix de la capa:  No s'admeten gruixos inferiors al teòrics  

- Nivell de les altres capes:  ± 15 mm  

  

PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA:  

La densitat per a mescles BBTM A, obtinguda segons apartat 543.9.3.2.1 del PG-3, ha de ser igual 

o superior a la densitat de referència.  

El percentatge de forats, per a mescles BBTM B i PA, obtingut segons l'apartat 543.9.3.2.1 del PG-3, 

ha de ser igual o superior al percentatge de forats de referència.  

L'Índex de Regularitat Internacional (IRI), segons NLT 330, obtingut segons l'indicat en l'apartat 

543.9.4 del PG-3  ha de complir els valors de les taules 543.13 o 543.14 del PG-3.  

Macro textura superficial obtinguda amb el mètode del cercle de sorra (UNE-EN 13036-1) mesurada 

abans de la posada en servei de la capa:  

- Mescles tipus BBTM B i PA: 1,5 mm 

- Mescles tipus BBTM A: 1,1 mm  

Resistència al lliscament (NLT 336) CRT mínim (%):  65 (Mesurada 2 mesos desprès d'entrar en servei 

la capa):  

- Mescles tipus BBTM B i PA:   60% 

- Mescles tipus BBTM A:  65%  

Toleràncies d'execució:  

- Densitat (mescles BBTM A) obtinguda segons l'apartat 543.9.3.2.1 del PG-3:  no ha de ser inferior 

a 98% de la densitat de referència  

- Percentatge de forats:  

- Mescla tipus BBTM B i gruix de capa >= 2,5 cm: ± 2% 

- Mescla tipus PA: ± 2%  

- Gruix de la capa:  No s'admeten gruixos inferiors als definits en les seccions tipus de la DT, 

o en el seu defecte, el que resulti de l'aplicació de la dotació mitja que s'especifica en el 

plec de prescripcions tècniques particulars.  

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  

S'ha de realitzar un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de 

Prescripcions Tècniques Particulars. La DF ha de determinar si es pot acceptar la realització del 

tram de prova com a part integrant de l'obra en construcció.  

A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si és acceptable o no la fórmula 

de treball i si són acceptables o no els equips proposats pel Contractista.  

Durant l'execució del tram de prova s'ha d'analitzar la correspondència, al seu cas, entre els 

mètodes de control de la dosificació del lligant hidrocarbonat i de la densitat in situ establerts 

als Plecs de Prescripcions Tècniques Particulars, i altres mètodes ràpids de control.  

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se 

té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta 

superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans 

de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.  

S'ha de comprovar que transcorregut el termini de trencament del lligant dels tractaments aplicats, 

no queden restes d'aigua. El reg ha d'estar curat i ha de conservar tota la capacitat d'unió amb 

la mescla.  

L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començant per la vora inferior de la capa i amb la 

major continuïtat possible, per franges horitzontals. L'amplària de les franges s'ha d'estudiar 

per a que hi hagi el menor nombre de junts possible.  

Després d'haver estès i compactat una franja, s'ha d'estendre la següent mentre la vora de la primera 

es trobi encara calent i en condicions de ser compactada; en cas contrari s'ha d'executar un junt 

longitudinal.  

L'estesa s'ha de fer amb la major continuïtat possible, ajustant la velocitat de l'estenedora a 

la producció de la central de fabricació de manera que aquella no s'aturi. En cas de parada, es 

comprovarà que la temperatura de la mescla a estendre, en la tolva de l'estenedora i a sota d'aquesta, 

no baixi de la prescrita en la fórmula de treball per a l'inici de compactació, en cas contrari 

cal executar un junt transversal.  

On resulti impossible, a judici del Director d'Obra, l'ús de màquines estenedores, la mescla 

bituminosa en calent s'ha de poder posar en obra per altres procediments aprovats per aquest. S'ha 

de descarregar fora de la zona on s'hagi d'estendre i s'ha de distribuir en una capa uniforme i 

d'un gruix tal que, una vegada compactada, s'ajusti a la rasant i secció transversal indicades als 

Plànols del Projecte, amb les toleràncies indicades.  

En mescles bituminoses fabricades amb betums millorats o modificats amb cautxú i en mescles 
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bituminoses amb addició de cautxú, amb la finalitat de mantenir la densitat de la tongada fins que 

l'augment de la viscositat del betum contraresti una eventual tendència del cautxú a recuperar la 

seva forma, s'ha de continuar obligatòriament el procés de compactació fins que la temperatura de 

la mescla baixi de la mínima establerta a la fórmula de treball, encara que s'hagi assolit prèviament 

la densitat abans especificada.   

La compactació s'ha de fer longitudinalment, de manera continua i sistemàtica. Si l'estesa de la 

mescla bituminosa es fa per franges, en compactar una d'aquestes s'ha d'ampliar la zona de 

compactació per tal que inclogui 15 cm de l'anterior, com a mínim.  

Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més pròxim a l'estenedora; els seus canvis 

de direcció s'han de fer sobre la mescla que ja s'ha compactat, i els seus canvis de sentit s'han 

de fer amb suavitat. S'ha de cuidar que els elements de compactació estiguin nets i, si és precís, 

humits.  

En el cas en que hi hagi junts, s'ha de procurar que els junts transversals de capes sobreposades 

quedin a un mínim de 5 m un de l'altra, i que els longitudinals quedin desplaçades a un mínim de 

15 cm un de l'altra.  

  

PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA:  

Excepte autorització expressa del Director d'Obra, s'han de suspendre els treballs quan la 

temperatura ambient a l'ombra sigui inferior a 5°C, excepte si el gruix de la capa a estendre fos 

inferior a 5 cm, en aquest cas el límit serà de 8ºC. Amb vent intens, desprès de gelades o a taulers 

d'estructures, la DF ha de poder augmentar aquests límits, en funció dels resultats de compactació 

obtinguts. Tampoc es permet la posada a l'obra en cas de pluja.  

La regularitat superficial de la capa sobre la que s'ha d'estendre la mescla, ha de complir l'indicat 

en les taules 510.6, 513.8, 542.15 ó 542.16 del PG-3. Sobre aquesta capa s'ha d'haver aplicat un 

reg d'imprimació o d'adherència, que ha de complir l'especificat en els articles 530 ó 531 del PG-3.  

Si la superfície estigués constituïda per un paviment hidrocarbonat, i aquest fos heterogeni, 

s'hauran d'eliminar mitjançant fressat els excessos de lligant i segellar les zones massa 

permeables, segons les instruccions del Director d'Obra.  

L'equip d'estesa ha de complir les especificacions de l'article 542.4.3 del PG-3.  

A les vies sense manteniment de la circulació per a les categories de trànsit T00 a T1 o amb 

superfícies per estendre superiors a 70000 m2, s'ha d'estendre la capa en tota la seva amplada, 

treballant si fos necessari amb 2 o més estenedores lleugerament desfasades, evitant junts 

longitudinals.  

L'estenedora s'ha de regular de forma que la superfície de la capa estesa resulti llisa i uniforme, 

sense segregacions ni arrossegaments, i amb un gruix tal que, un cop compactada, s'ajusti a la rasant 

i secció transversal indicades a la DT del Projecte, amb les toleràncies indicades.  

L'equip de compactació ha de complir les especificacions de l'article 542.4.4 del PG-3.  

La compactació s'ha de realitzar segons el pla aprovat pel Director d'Obra en funció dels resultats 

del tram de prova; s'ha de fer a la major temperatura possible, sense sobrepassar la màxima prescrita 

en la fórmula de treball i sense que es produeixi desplaçament de la mescla estesa; i s'ha de continuar 

mentre la temperatura de la mescla no baixi de la mínima prescrita en la fórmula de treball i la 

mescla es trobi en condicions de ser compactada, fins que assoleixi la densitat especificada.  

A l'estendre franges longitudinals contigües, si la temperatura de l'estesa en primer lloc no fos 

superior al mínim fixat en la fórmula de treball per acabar la compactació, la vora d'aquesta franja 

s'ha de tallar verticalment, deixant al descobert una superfície plana i vertical. Se li ha d'aplicar 

una capa uniforme i lleugera de reg d'adherència segons l'article 531 del PG 3, deixant trencar 

l'emulsió suficientment. A continuació, s'ha d'escalfar el junt i estendre la següent franja contra 

ella. 

Els junts transversals en capes de rodadura s'han de compactar transversalment, i s'ha de disposar 

els recolzaments necessaris per als elements de compactació.  

La capa executada només es pot obrir a la circulació quan assoleixi la temperatura ambient en tot 

el seu gruix, o be, prèvia autorització de la DF, quan assoleixi la temperatura de 60ºC. En aquest 

cas s'han d'evitar les parades i canvis de direcció sobre la capa fins que aquesta assoleixi la 

temperatura ambient.  

  

PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA:  

Excepte autorització expressa del Director d'Obra, s'han de suspendre els treballs quan la 

temperatura ambient a l'ombra sigui inferior a 8°C. Amb vent intens, desprès de gelades o en taulers 

d'estructures, la DF ha de poder augmentar aquests límits, en funció dels resultats de compactació 

obtinguts. Tampoc es permet la posada a l'obra en cas de pluja.  

La regularitat superficial de la capa sobre la que s'ha d'estendre la mescla, ha de complir l'indicat 

en les taules 542.15 ó 542.16 del PG-3. Sobre aquesta capa s'ha d'haver aplicat un reg d'imprimació 

o d'adherència, que ha de complir l'especificat en l'article 531 del PG-3.  

Si la superfície estigués constituïda per un paviment heterogeni, s'hauran d'eliminar mitjançant 

fressat els excessos de lligant i segellar les zones massa permeables, segons les instruccions del 

Director d'Obra.  

L'equip d'estesa ha de complir les especificacions de l'article 543.4.3 del PG-3.  

A les vies sense manteniment de la circulació per a les categories de trànsit T00 a T2 o amb 

superfícies per estendre superiors a 70000 m2, s'ha d'estendre la capa en tota la seva amplada, 
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treballant si fos necessari amb 2 o més estenedores lleugerament desfasades, evitant junts 

longitudinals.  

En capes de rodadura amb mescles drenants, cal evitar sempre els junts longitudinals. Només en 

categories de trànsit T2 i T3 o pavimentació de carreteres en les que no sigui possible tallar el 

trànsit, es permeten i aquests junts han de coincidir amb un carener del paviment.  

La mescla bituminosa s'ha d'estendre sempre en una sola tongada. L'estenedora s'ha de regular de 

manera que la superfície de la capa estesa resulti llisa i uniforme, sense segregacions ni 

arrossegaments, i amb un gruix tal, que després de la compactació s'ajusti a la secció transversal 

indicada a la DT amb les toleràncies previstes.  

L'equip de compactació ha de complir les especificacions de l'article 543.4.4 del PG-3.  

La compactació s'ha de realitzar segons el pla aprovat pel Director d'Obra en funció dels resultats 

del tram de prova; el nombre de passades de compactador sense vibració ha de ser superior a 6, s'ha 

de fer a la major temperatura possible, sense sobrepassar la màxima prescrita en la fórmula de treball 

i sense que es produeixi desplaçament de la mescla estesa; i s'ha de continuar mentre la temperatura 

de la mescla no baixi de la mínima prescrita en la fórmula de treball i la mescla es trobi en condicions 

de ser compactada, fins que es compleixi el pla aprovat.  

A l'estendre franges longitudinals contigües, si la temperatura de l'estesa en primer lloc no fos 

superior al mínim fixat en la fórmula de treball per acabar la compactació, la vora d'aquesta franja 

s'ha de tallar verticalment, deixant al descobert una superfície plana i vertical. A continuació, 

s'ha d'escalfar el junt i estendre la següent franja contra ella.  

Els junts transversals en capes de rodadura s'han de compactar transversalment, s'ha de disposar 

els recolzaments necessaris per als elements de compactació i s'han de separar més de 5 m dels junts 

transversals de les franges d'estesa contigües.  

La capa executada es podrà obrir a la circulació tant aviat com la temperatura de la mateixa arribi 

als 60ºC. S'han d'evitar les aturades brusques i els canvis de sentit del transit sobre la capa 

fins que aquesta assoleixi la temperatura ambient.  

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA:  

t de pes segons tipus, mesurades multiplicant els amples de cada capa segons amb les seccions tipus 

especificades a la DT, pels gruixos mitjos i les densitats mitjanes obtingudes dels assaigs de 

control de cada lot.  

L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra 

de la capa subjacent.  

No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència.  

  

PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA:  

m2 de superfície, segons tipus, mesurats multiplicant l'amplària de cada capa d'acord amb les 

seccions tipus especificades a la DT per la llargària realment executada.  

L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra 

de la capa subjacent.  

No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'adherència.  

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, 

de la Instrucción Técnica de Carreteras.  

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 Circular 24/2008, sobre el Pliego de Prescripciones técnicas generales para obras de 

carreteras y puentes (PG-3). Artículos: 542-Mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón 

bituminoso y 543-Mezclas bituminosas para capas de rodadura. Mezclas drenantes y discontinuas.  

 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Abans d'iniciar-se la posada a l'obra de cada tipus de mescla bituminosa en calent. Execució d'un 

tram de prova, per comprovar:  

- La fórmula de treball 

- Els equips proposats pel contractista 

- La forma específica d'actuació dels equips 

- La correspondència entre els mètodes de control de fabricació i els resultats in situ  

En l'execució d'una capa:  

- Inspecció visual de l'aspecte de la mescla i mesura de la temperatura de la mescla i la temperatura 

ambient, al descarregar en l'estenedora o equip de transferència  

- En mescles contínues: Presa de mostres i preparació de provetes segons UNE-EN 12697-30 si la 

mida màxima del granulat es 22 mm o segons UNE-EN 12697-32 per a mides màximes del granulat 

superiors, al menys un cop al dia i al menys un cop per lot determinat segons el menor dels valors 
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següents:  

- 500 m de calçada 

- 3.500 m2 de calçada 

- la fracció construïda diàriament  

- En mescles discontínues: Presa de mostres i preparació de provetes segons UNE-EN 12697-30 aplicant 

50 cops per cara al menys un cop al dia i al menys un cop per lot determinat segons el menor 

dels valors següents:  

- 500 m de calçada 

- 3.500 m2 de calçada 

- la fracció construïda diàriament  

- Determinar el contingut de forats segons UNE-EN 12697-8 de les provetes anteriors  

- Determinar la densitat aparent segons UNE-EN 12697-6 amb el mètode d'assaig de l'annex B de 

l'UNE-EN 13108-20  

- En mescles contínues: Determinació per a cada lot de la densitat de referència per a compactació, 

com el valor mig dels 4 últims valors de densitat aparent obtinguts de les provetes del punt 

anterior  

- Per a mescles tipus BBTM A, determinació per a cada lot de  la densitat de referència per a 

compactació, com el valor mesurat dels últims 4 valors de densitat aparent, obtinguts de les 

provetes anteriors. 

- Per a mescles tipus BBTM B i PA, determinació per a cada lot, del percentatge de forats de 

referència per a compactació, definit com el valor mig dels últims 4 valors de contingut de forats 

obtinguts de les provetes anteriors.  

- Dosificació del lligant segons UNE-EN 12697-1, amb la freqüència que estableixi el DO, sobre 

les mostres de les provetes  

- Granulometria dels granulats extrets segons UNE-EN 12697-2, amb la freqüència que estableixi 

el DO, sobre les mostres de les provetes 

- Gruix de l'estesa, mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi el DO  

- Que el nombre i tipus de compactadors son els aprovats 

- Que funcionen els dispositius d'humectació, neteja i protecció dels compactadors 

- El llast, pes total i en el seu cas, pressió d'inflament dels dels compactadors 

- Per a mescles tipus BBTM B i PA, permeabiitat de la capa durant la seva compactació segons NLT 

327; amb la freqüència que determini la DO. 

- Per a mescles contínues, la frqüència i l'amplitud en els compactadors vibratoris 

- Nombre de passades de cada compactador 

- Temperatura de la superfície de la capa en acabar la compactació  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

- Control de la regularitat superficial del lot 24 h desprès de la seva execució i abans d'estendre 

la capa següent, determinant l'IRI segons NLT 330, calculant un valor cada hm. En les capes de 

rodadura sha de comrpvar la regularitat superficial a més, abans de la recepció definitiva de 

les obres, en tota la llargària de l'obra  

- Determinació de la resistència al lliscament, segons NLT 336, una cop passats 2 meses de la posada 

en servei de la capa, en tota la llargària del lot  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA:  

- Extracció de testimonis, en punts aleatoris, en un nombre més gran o igual a 5 per lot  

- Determinar la densitat i el gruix dels testimonis antriors segons UNE-EN 12697-6, considerant 

les condicions d'assaig de l'annex B de l'UNE-EN 13108-20  

En capes de rodadura, cal comprovar a més:  

- Mesura de la macrotextura superficial segons UNE-EN 13036-1, abans de la posada en servei de 

la capa, en 5 punts escollits aleatòriament, amb un punt per hm com a mínim  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA:  

- Per a mescles BBTM A, BBTM B en capes de gruix >= 2,5 cm i mescles PA: extracció de testimonis 

en punts aleatoris, en nombre més gran o igual a 5 per lot 

- En mescles BBTM A:  determinar la densitat aparent de les provetes i el gruix de la capa 

- En mescles BBTM B de gruixos >= 2,5 cm:  determinar la densitat aparent i el percentatge de forats 

dels testimonis extrets 

- En mescles BBTM B de gruixos < 2,5 cm, :  determinar la dotació mitja de la mescla com a relació 

entre la massa total dels materials corresponents a cada càrrega, mesurada per diferència de 

pes del camió abans i desprès de carregar-lo, per la superfície realment tractada mesurada en 

el terreny. La bàscula ha d'estar contrastada  

- En mescles PA, sobre les provetes extretes, cal determinar el gruix, el contingut de forats segons 

UNE-EN 12697-8 i la densitat segons UNE-EN 12697-6 considerant les condicions d'assaig que figuren 

a l'annex B de l'UNE-EN 13108-20.  

- Mesura de la macrotextura superficial segons UNE-EN 13036-1, abans de la posada en servei de 

la capa, en 5 punts escollits aleatòriament, amb un punt per hm com a mínim  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
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El lot de control definit en el procés d'execució (500 m de calçada, 3.500 m2 de calçada o jornada 

diària) s'ha d'acceptar o rebutjar globalment.   

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN 

PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA  

Les condicions d'acceptació són les següents:  

Densitat:  

- La densitat mitja obtinguda no ha de ser inferior a l'especificada anteriorment; no més de 3 

individus de la mostra assajada podran presentar resultats individuals que baixin de la prescrita 

en més de 2 punts percentuals. Si la densitat mitja obtinguda és inferior, s'ha de procedir de 

la següent manera:  

- Si la densitat mitja obtinguda és inferior al 95% de la densitat de referència, s'ha d'aixecar 

la capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat mitjançant fressat i s'ha de reposar 

per compte del Contractista; 

- Si la densitat mitja obtinguda no és inferior al 95% de la densitat de referència, s'ha d'aplicar 

una penalització econòmica del 10% a la capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat.  

Gruix:  

- El gruix mig obtingut no ha de ser inferior al previst a la secció-tipus de la DT. No més de 

3 individus de la mostra assajada poden presentar resultats individuals que baixin del prescrit 

en més d'un 10%.  

Si el gruix mig obtingut en una capa és inferior a l'especificat anteriorment, s'ha de procedir 

de la següent manera:  

- Per capes de base:  

- Si el gruix mig obtingut en una capa de base fos inferior al 80% de l'especificat abans, 

s'ha de rebutjar la capa, i el Contractista, pel seu compte, ha d'aixecar la capa mitjançant 

fressat i reposar-la o estendre de nou una altra capa sobre la rebutjada si no hi haguessin 

problemes de gàlib; 

- Si el gruix mig obtingut fos superior al 80% de l'especificat abans, i no existissin problemes 

d'entollament, s'ha de compensar el minvament de la capa amb el gruix addicional corresponent 

a la capa superior per compte del Contractista.  

- Per capes intermèdies:  

- Si el gruix mig obtingut en una capa intermèdia fos inferior al 90% de l'especificat abans, 

s'ha de rebutjar la capa, i el Contractista, pel seu compte, ha d'aixecar la capa mitjançant 

fressat i reposar-la o estendre de nou una altra capa sobre la rebutjada si no hi haguessin 

problemes de gàlib o sobrecàrregues en estructures 

- Si el gruix mig obtingut fos superior al 90% de l'especificat abans, i no existissin problemes 

d'entollament, s'ha d'acceptar la capa amb una penalització econòmica del 10%.  

- Per capes de rodadura:  

- Si el gruix mig obtingut fos inferior a l'especificat s'ha de rebutjar la capa, i el 

Contractista, pel seu compte, ha d'aixecar la capa mitjançant fressat i reposar-la o estendre 

de nou una altra capa sobre la rebutjada si no hi haguessin problemes de gàlib o 

sobrecàrregues en estructures  

Regularitat superficial:  

- Si els resultats de la regularitat superficial de la capa acabada excedeixen els límits 

establerts, es procedirà de la següent manera:  

- Si els resultats excedeixen els límits establerts en més del 10% de la longitud del tram 

controlat o de la longitud total de l'obra per a capes de rodadura, s'ha d'estendre una nova 

capa de mescla bituminosa amb el gruix que determini el DO a càrrec del Contractista; 

- Si els resultats excedeixen els límits establerts en menys del 10% de la longitud del tram 

controlat o de la longitud total de l'obra, s'han de corregir els defectes de regularitat 

superficial mitjançant fressat a càrrec del Contractista. La localització dels esmentats 

defectes s'ha de fer sobre els perfils longitudinals obtinguts en l'auscultació per la 

determinació de la regularitat superficial.  

- Si els resultats de la regularitat superficial de la capa de rodadura en trams uniformes i 

continus, amb longituds superiors a 2 km, milloren els límits establerts, i compleixen amb els 

valors de les taules següents, segons correspongui, es podrà incrementar l'abonament de mescla 

bituminosa, segons l'establert en l'apartat 542.11 del PG 3:  

- Per ferms de nova construcció amb possibilitat d'abonament addicional: PG 3 Taula 542.20a 

- Per ferms rehabilitats estructuralment amb possibilitat d'abonament addicional: PG 3 Taula 

542.20b  

Macrotextura superficial:  

- El resultat mig de l'assaig de la mesura de la macrotextura superficial no ha de resultar inferior 

al valor previst. No més d'un individu de la mostra assajada pot presentar un resultat individual 

inferior a aquest valor en més del 25%.  

Si el resultat mig de l'assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta inferior al valor 

previst, es procedirà de la següent manera:  

- Si el resultat mig de l'assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta inferior 

al 90% del valor previst, s'ha d'estendre una nova capa de rodadura a càrrec del Contractista 

- Si el resultat mig de l'assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta superior 
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al 90% del valor previst, s'ha d'aplicar una penalització econòmica del 10%  

Resistència al lliscament:  

- Si el resultat mig de l'assaig de determinació de la resistència al lliscament resulta inferior 

al valor previst, es procedirà de la següent manera:  

- Si el resultat mig de l'assaig de determinació de la resistència al lliscament resulta inferior 

al 90% del valor previst, s'ha d'estendre una nova capa de rodadura a càrrec del Contractista. 

- Si el resultat mig de l'assaig de determinació de la resistència al lliscament resulta superior 

al 90% del valor previst, s'aplicarà una penalització econòmica del 10%  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN 

PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA:  

Densitat en mescles discontinues BBTM A:  

- La densitat mitja obtinguda no ha de ser inferior a l'especificada; no més de 2 mostres poden 

presentar resultats individuals inferiors al 95% de la densitat de referència. 

- Si la densitat mitja obtinguda es inferior a l'especificada, s'ha de procedir de la manera següent:  

- Si la densitat mitja obtinguda és inferior al 95% de la densitat de referència, s'ha d'aixecar 

la capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat mitjançant fressat i s'ha de reposar 

per compte del Contractista; 

- Si la densitat mitja obtinguda no és inferior al 95% de la densitat de referència, s'ha d'aplicar 

una penalització econòmica del 10% a la capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat.  

Densitat en mescles discontinues BBTM B, i gruix de la capa >= 2,5 cm:  

- La mitja del percentatge de forats no ha de variar en més de 2 punts percentuals dels valors 

especificats; no més de 3 individus de la mostra assajada poden presentar resultats individuals 

que variïn dels establerts en més de 3 punts percentuals. 

- Si la mitja del percentatge de forats es diferent a l'especificada, s'ha de procedir de la manera 

següent:  

- Si la mitja de percentatge de forats varia en més de 4 punts percentuals, cal aixecar la capa 

de mescla bituminosa corresponent al lot controlat mitjançant fressat i s'ha de reposar a càrrec 

del Contractista; 

- Si la mitja de percentatge de forats varia en menys de 4 punts percentuals, s'ha d'aplicar 

una penalització econòmica del 10% a la capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat.  

Densitat en mescles discontinues BBTM B, i gruix de la capa < 2,5 cm:  

- La dotació mitja de mescla obtinguda en el lot, no ha de ser inferior a l'especificada i, a més, 

no més de 2 mostres poden presentar resultats individuals inferiors al 95% de la densitat de 

referència. 

- Si la dotació mitja de mescla es inferior a l'especificada, s'ha de procedir de la manera següent:  

- Si la dotació mitja de mescla obtinguda es inferior al 95% de la densitat de referència, cal 

aixecar la capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat mitjançant fressat i s'ha 

de reposar a càrrec del Contractista; 

- Si la dotació mitja de mescla obtinguda no es inferior al 95% de la densitat de referència, 

s'ha d'aplicar una penalització econòmica del 10% a la capa de mescla bituminosa corresponent 

al lot controlat.  

Densitat en mescles drenants PA:  

- La mitja del percentatge de forats no ha de variar en més de 2 punts percentuals dels valors 

especificats; no més de 3 individus de la mostra assajada poden presentar resultats individuals 

que variïn dels establerts en més de 3 punts percentuals. 

- Si la mitja del percentatge de forats es diferent a l'especificada, s'ha de procedir de la manera 

següent:  

- Si la mitja de percentatge de forats varia en més de 4 punts percentuals, cal aixecar la capa 

de mescla bituminosa corresponent al lot controlat mitjançant fressat i s'ha de reposar a càrrec 

del Contractista; 

- Si la mitja de percentatge de forats varia en menys de 4 punts percentuals, s'ha d'aplicar 

una penalització econòmica del 10% a la capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat.  

Gruix:  

- El gruix mig obtingut no ha de ser inferior al previst a la secció-tipus de la DT. No més de 

2 individus de la mostra assajada poden presentar resultats individuals inferiors al 95% del 

gruix especificat. 

- Si el gruix mig obtingut en una capa és inferior a l'especificat anteriorment, s'ha de procedir 

de la següent manera, s'ha de rebutjar la capa i el Contractista pel seu compte, ha d'aixecar 

la capa mitjançant fressat i reposar-la.  

Regularitat superficial:  

- Si els resultats de la regularitat superficial de la capa acabada excedeixen els límits 

establerts, cal enderrocar el lot, retirar la runa a l'abocador i estendre una nova capa a càrrec 

del Contractista. 

- Si els resultats de la regularitat superficial de la capa de rodadura en trams uniformes i 

continus, amb longituds superiors a 2 km, milloren els límits establerts, i compleixen amb els 

valors de les taules següents, segons correspongui, es podrà incrementar l'abonament de mescla 

bituminosa, segons l'establert en l'apartat .543.11 del PG 3:  

- Per ferms de nova construcció amb possibilitat d'abonament addicional: PG 3 Taula 543.18a 
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- Per ferms rehabilitats estructuralment amb possibilitat d'abonament addicional: PG 3 Taula 

543.18b  

Macrotextura superficial:  

- El resultat mig de l'assaig de la mesura de la macrotextura superficial no ha de resultar inferior 

al valor previst. No més d'un individu de la mostra assajada pot presentar un resultat individual 

inferior a aquest valor en més del 25%.  

Si el resultat mig de l'assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta inferior al valor 

previst, es procedirà de la següent manera:  

- Si el resultat mig de l'assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta inferior 

al 90% del valor previst, s'ha d'estendre una nova capa de rodadura a càrrec del Contractista, 

i en les mescles drenants, cal enderrocar el lot, portar-lo a l'abocador i reposar la capa 

a càrrec del Contractista 

- Si el resultat mig de l'assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta superior 

al 90% del valor previst, s'ha d'aplicar una penalització econòmica del 10%  

Resistència al lliscament:  

- El resultat mig de la resistència al lliscament no ha de ser inferior al valor previst. No més 

d'un 5% de la llargària total del lot pot presentar un resultat inferior a aquest valor en més 

de 5 unitats. 

- Si el resultat mig de l'assaig de determinació de la resistència al lliscament resulta inferior 

al valor previst, es procedirà de la següent manera:  

- Si el resultat mig de l'assaig de determinació de la resistència al lliscament resulta inferior 

al 95% del valor previst, en mescles discontinues, s'ha d'estendre una nova capa a càrrec del 

Contractista i en mescles drenants, cal enderrocar el lot, portar-lo a l'abocador i reposar 

la capa a càrrec del Contractista 

- Si el resultat mig de l'assaig de determinació de la resistència al lliscament resulta superior 

al 95% del valor previst, s'aplicarà una penalització econòmica del 10%  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
FBB -  SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
FBB4 -  CARTELLS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FBB4B00R,FBB4B000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport.  

S'han considerat els elements següents:  

- Rètols  

S'han considerat els llocs de col·locació següents:  

- Vials públics  

- Vials d'ús privat  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig 

- Fixació del senyal al suport 

- Comprovació de la visibilitat del senyal 

- Correcció de la posició si fos necessària  

  

CONDICIONS GENERALS:  

L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la DT, amb les modificacions introduïdes 

al replanteig previ, aprovades per la DF.  

Ha de resistir un esforç d'1 kN aplicats al seu centre de gravetat, sense que es produeixin variacions 

de la seva orientació.  

S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada.  

Toleràncies d'execució:  

- Verticalitat:  ± 1°  

  

VIALS PÚBLICS:  

Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un automòbil, tot i que 
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hi hagi un camió situat per davant a 25 m.  

Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes.  

Distància a la calçada:  >= 50 cm  

  

PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I D'INFORMACIÓ I RÈTOLS:  

La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de l'indicador.  

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació.  

No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents.  

Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades en les normes UNE 

135312 i UNE 135314.  

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
RÈTOLS:  

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
VIALS PÚBLICS:  

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 

para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  

* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas 

de contención de vehículos.  

  

VIALS PRIVATS:  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  

- Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de tots els senyals. 

- Inspecció visual de l'estat general dels senyals i la seva visibilitat.  

- Per a cada senyal i cartell seleccionat:  

- Determinació de les característiques fotomètriques (coeficient de retrorreflexió) i 

colorimètriques (coordenades cromàtiques i factor de luminància) en la zona retrorreflectant 

cada 20unitats. 

- Determinació de les característiques colorimètriques en la zona no retrorreflectant.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

- Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. 

- El nombre de senyals i cartells seleccionats per a controlar, respondrà als criteris indicats 

en l'apartat de control de materials (S).  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

- Els criteris d'acceptació i rebuig per a un lot de senyals o cartells del mateix tipus, es 

corresponen als indicats en l'apartat de control de materials (nivell 4,0).  

Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
FBB -  SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
FBBZ -  ELEMENTS AUXILIARS PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FBBZ1220. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Suports per a senyalització vertical de tub d'acer galvanitzat col·locats en la seva posició 

definitiva.  

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Col·locat clavat a terra  

- Col·locat formigonat a terra  

- Col·locat soldat.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Col·locat clavat:  

- Replanteig 

- Clavat del suport  

Col·locat formigonat:  

- Replanteig 

- Preparació del forat o encofrat del dau 

- Col·locació del suport i apuntalament 

- Formigonat del dau 

- Retirada de l'apuntalament provisional  

Col·locat soldat:  

- Replanteig 

- Soldat a la placa base  

  

CONDICIONS GENERALS:  

El suport ha de restar vertical, a la posició indicada a la DT, amb les correccions de replanteig 

aprovades per la DF.  

Ha de sobresortir del terreny una alçada suficient per tal que el senyal o rètol que li correspongui 

estigui a una alçada mínima d'un metre respecte a la rasant del paviment, excepte en el cas de pòrtics 

en que l'alçada mínima ha de ser l'especificada com a gàlib a la DT o, en el seu defecte, la que 

indiqui la DF.  

En el cas de perfils buits, l'extrem del tub que quedi exposat a la intempèrie, un cop instal·lat, 

ha de quedar tancat de manera que s'impedeixi l'entrada d'agents agressius en el interior. La tapa 

ha de ser d'acer i ha de quedar soldada en tot el seu perímetre, abans del galvanitzat.  

La distància del suport a la part exterior de la calçada ha de ser tal que el senyal o rètol que 

li correspongui restin separats amb més de 50 cm de la part exterior de la calçada.  

L'ancoratge del suport ha de ser suficient per resistir una empenta d'1 kN aplicats al centre de 

gravetat de la senyal o rètol que li correspongui i una pressió de vent de 2 kN/m2.  

Les perforacions del suport per a l'ancoratge del senyal o rètol corresponent han de restar a la 

posició correcta.  

Tots els elements de fixació han de quedar protegits de la corrosió. 

Els suports amb corredissa telescòpica, han de permetre substituir, afegir o treure els mòduls 

fàcilment, sense produir esforços al conjunt. 

En els suports d'alumini, l'ancoratge al fonament de formigó ha de ser amb quatre espàrrecs de 

diàmetre no inferior a 20 mm. La fixació del suport al formigó ha de ser amb brides d'ancoratge 

galvanitzades i cargols d'alumini. 

El sistema de fixació ha de permetre una substitució ràpida i fàcil del suport.  

Toleràncies d'execució:  

- Replanteig:  ± 5 cm  

- Alçària: + 5 cm, - 0 cm  

- Verticalitat:  ± 1°  

  

COL·LOCAT CLAVAT:  

Els suports han d'estar clavats en terrenys naturals, amb les característiques previstes a la DT.  

  

COL·LOCAT FORMIGONAT:  

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  

El formigó del dau de suport no ha de tenir buits, ni elements que disminueixin la seva secció.  

No es poden donar cops ni produir vibracions als suports fins que el formigó assoleixi una resistència 

de 3 N/mm2.  

Fondària d'ancoratge:  > 40 cm  

Resistència estimada a la compressió del formigó als 28 dies (Fest):  >= 0,9 x Fck N/mm2 

Grandària mínima del dau de formigó:  40 x 40 x 40 cm 

Recobriment del suport:  >= 10 cm  

  

COL·LOCAT SOLDAT:  

El cordó de soldadura ha de ser continu a la base del perfil.  

Les soldadures no han de tenir defectes que constitueixin seqüència en una longitud superior a 10 

mm.  

La zona del suport afectada per la soldadura ha d'estar pintada amb pintura de zinc.  

La garantia mínima dels elements constituents de les barreres de seguretat que no hagin estat objecte 
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d'arrencada, trencament o deformació per l'acció del trànsit, fabricats i instal·lats amb caràcter 

permanent i conservats regularment segons instruccions del fabricant, serà de 3 anys contats des 

de la data de fabricació, i de 2 anys i 6 mesos des de la data d'instal·lació.  

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  

Abans de col·locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt que ha d'aprovar la DF.  

  

COL·LOCAT CLAVAT:  

La màquina de clavar no ha de produir danys ni deformacions als suports.  

Una vegada clavat al suport no es pot rectificar la seva posició si no és treient-lo i tornant-lo 

a clavar.  

  

COL·LOCAT FORMIGONAT:  

No es pot treballar amb pluja, ni amb temperatures inferiors a 5°C.  

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.  

No s'ha de col·locar el senyal o rètol fins passades 48 h de l'abocat del formigó.  

  

COL·LOCAT SOLDAT:  

La pletina on s'ha de soldar el suport ha d'estar ancorada prèviament.  

Les soldadures s'han de fer protegides de la pluja i humitats, i a una temperatura superior a 5°C.  

La soldadura ha de ser elèctrica manual, per arc descobert, amb elèctrodes fusibles de qualitat 

estructural bàsica.  

La soldadura ha de ser de qualitat 3 com a mínim, i ha de ser un cordó continu de 4 mm de gruix.  

Abans de soldar s'han de netejar les superfícies a unir de greixos, òxids i pintures, i s'ha de 

tenir cura que quedin ben seques.  

Després d'executar un cordó de soldadura i abans de començar el següent s'ha de netejar l'escòria 

per mitjà de piqueta i raspall.  

Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons 

l'UNE-EN 287-1.  

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.  

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària realment col·locat d'acord amb les especificacions de la DT.  

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 

para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  

* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas 

de contención de vehículos.  

Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC, Señalización Vertical, de 

la Instrucción de Carreteras.  

 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- 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.  

- Comprovació del replanteig i toleràncies d'acabat en un 10% dels suports.  

  

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 de les irregularitats observades a càrrec del contractista.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
FD5 -  DRENATGES 
 
FD5H -  CANALS DE FORMIGÓ DE POLÍMERS PER A DRENATGES 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FD5H89D9. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Execució de caixa per a drenatges amb canal de peces prefabricades amb bastidor o sense i reixa, 

sobre solera de formigó.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

En caixa de formigó:  

- Comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació del formigó de la solera 

- Muntatge dels mòduls prefabricats 

- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs 

- Col·locació del formigó lateral de la caixa 

- Col·locació de les reixes  

  

CONDICIONS GENERALS:  

La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.  

La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobre la solera.  

El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb el 

paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella.  

El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat.  

La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu.  

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  

Toleràncies d'execució:  

- Nivell de la solera:  ± 20 mm  

- Aplomat total:  ± 5 mm  

- Planor:  ± 5 mm/m  

- Escairat:  ± 5 mm respecte el rectangle teòric  

 
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, sense pluja.  

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.  

L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.  

 
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.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
FD5 -  DRENATGES 
 
FD5J -  CAIXES PER A EMBORNALS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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FD5J4K0R. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Execució de caixa per a embornals o interceptors, sobre solera de formigó.  

S'han considerat els materials següents:  

- Caixa de formigó  

- Caixa de maó calat arrebossada i lliscada i eventualment esquerdejada per fora  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

En caixa de formigó:  

- Comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació del formigó de la solera 

- Muntatge de l'encofrat 

- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs 

- Col·locació del formigó de la caixa 

- Desmuntatge de l'encofrat 

- Cura del formigó  

En caixa de maó:  

- Comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació del formigó de la solera 

- Col·locació dels maons amb morter 

- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs 

- Arrebossat i lliscat de l'interior de la caixa 

- Esquerdejat exterior de la caixa, en el seu cas  

  

CONDICIONS GENERALS:  

La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.  

La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobre la solera.  

El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb el 

paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella.  

El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat.  

Els angles interiors han de ser arrodonits.  

La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu.  

Toleràncies d'execució:  

- Desviació lateral:  

- Línia de l'eix: ± 24 mm 

- Dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm  

(D = la dimensió interior màxima expressada en m)  

- Nivell soleres:  ± 12 mm  

- Gruix (e):  

- e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm 

- e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm)  

  

CAIXA DE FORMIGÓ:  

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  

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 resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  

  

CAIXA DE MAÓ:  

Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals.  

Els junts han d'estar plens de morter.  

La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben adherit 

a la paret, i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment ha de ser llis, sense 

fissures, forats o altres defectes.  

Gruix dels junts:  <= 1,5 cm  

Gruix de l'arrebossat i del lliscat:  1,1 cm  

Toleràncies d'execució:  

- Horitzontalitat de les filades:  ± 2 mm/m  

- Gruix de l'arrebossat i del lliscat:  ± 2 mm  

  

ESQUERDEJAT EXTERIOR:  

La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben adherit 

a la paret.  

Gruix de l'arrebossat esquerdejat:  <= 1,8 cm  

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
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S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.  

  

CAIXA DE 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.  

L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.  

  

CAIXA DE MAÓ:  

Els maons que s'han de col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua 

del morter.  

L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres.  

L'arrebossat s'ha d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superficies que l'han de rebre.  

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
EMBORNALS:  

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 

para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 

de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 

de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  

* Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje 

superficial  

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE-08).  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
FDK -  PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
FDK2 -  PERICONS QUADRATS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FDK28K0R,FDK282C9,FDK262M7. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Pericó per a registre de canalitzacions de serveis  

S'han considerat els tipus següents:  

- Pericó de formigó fet "in situ" sobre solera de maó calat col·locat sobre llit de sorra.  

- Pericó de formigó prefabricat amb tapa (si és el cas), sobre solera de formigó o llit de grava, 

i reblert lateral amb terres.  

- Pericó de fàbrica de maó fet "in situ", amb parets arrebossades i lliscades interiorment, sobre 

solera de maó calat, i reblert lateral amb terres  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Pericó de formigó fet "in situ":  

- Preparació del llit amb sorra compactada 

- Col·locació de la solera de maons calats 

- Formació de les parets de formigó, encofrat i desencofrat, previsió de passos de tubs, etc. 

- Preparació per a la col·locació del marc de la tapa  

Pericó de formigó prefabricat:  

- Comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació del formigó o de la grava de la solera 

- Formació de forats per a connexionat tubs 

- Preparació per a la col·locació del marc de la tapa 

- Acoblament dels tubs  

- Reblert lateral amb terres  
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- Col·locació de la tapa en el seu cas  

Pericó de fàbrica de maó fet "in situ"  

- Comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació dels maons de la solera 

- Formació de les parets amb peces ceràmiques, deixant preparats els forats per al pas de tubs. 

- Formació de forats per a connexionat dels tubs 

- Acoblament dels tubs 

- Reblert lateral amb terres.  

  

CONDICIONS GENERALS:  

La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.  

Toleràncies d'execució:  

- Nivell de la solera:  ± 20 mm  

  

PERICÓ DE FORMIGÓ FET "IN SITU":  

Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire.  

Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats.  

El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats amb el 

paviment.  

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  

Toleràncies d'execució:  

- Aplomat de les parets:  ± 5 mm  

- Dimensions interiors:  ± 1% dimensió nominal  

- Gruix de la paret:  ± 1% gruix nominal  

  

PERICONS PREFABRICATS:  

El pericó ha de quedar ben subjectat a la solera.  

El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb el 

paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella.  

El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat.  

La tapa (si és el cas) serà dissenyada per tal que pugui suportar el pas del trànsit i es prendran 

les mesures necessàries per tal d'evitar el seu desplaçament o el seu robatori.  

Gruix de la solera: >= 10 cm  

Toleràncies d'execució:  

- Planor:  ± 5 mm/m  

- Escairat:  ±5 mm respecte el rectangle teòric  

  

PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ FET "IN SITU"  

El pericó ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de maó calat  

La solera ha de quedar plana i al nivell previst.  

Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives. 

Les peces ceràmiques s'han de col·locar a trencajunt i les filades han de ser horitzontals. 

La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit a 

la paret i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis, sense 

fissures o d'altres defectes.  

Els angles interiors han de ser arrodonits.  

Gruix de la solera: >= 10 cm  

Gruix de l'arrebossat:  >= 1 cm  

Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics:  >= 1,5%  

Toleràncies d'execució:  

- Aplomat de les parets:  ± 10 mm 

- Planor de la fàbrica:  ± 10 mm/m 

- Planor de l'arrebossat:  ± 3 mm/m  

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  

El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides 

per al material.  

Es realitzarà una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari.  

  

PERICÓ DE FORMIGÓ FET "IN SITU":  

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 s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.  

L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.  
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El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  

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.  

  

PERICONS PREFABRICATS:  

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.  

  

PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ FET "IN SITU"  

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.  

El procés de col·locació del pericó no produirà desperfectes ni modificarà les condicions exigides 

al material.  

Es realitzarà una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari.  

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

 
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).  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
FDK -  PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
FDKZ -  ELEMENTS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FDKZ3154,FDKZA810. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament i col·locació de bastiment i tapa per a pericó.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Comprovació de la superfície de recolzament 

- Col·locació del morter d'anivellament 

- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter  

  

CONDICIONS GENERALS:  

El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element que s'ha de tapar, 

anivellades prèviament amb morter.  

Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter.  

L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment de 

les parets del pou.  

La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir moviments 

que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls.  

Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser retirada 

per personal autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments accidentals.  

Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament.  

La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral i 

mantenir el seu pendent.  

Toleràncies d'execució:  

- Nivell entre la tapa i el paviment:  ± 2 mm  

- Ajust lateral entre bastiment i tapa:  ± 4 mm  

- Nivell entre tapa i paviment:  ± 5 mm  

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides 

per al material.  
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 

para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 

de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 

de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  

 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Seguiment del procés de col·locació.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment  

- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FH -  INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
FHM -  ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FHM11J2A,FHM11J2U. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Suports metàl·lics per a llums exteriors, col·locats ancorats al paviment i els seus components acoblats a aquests.  

 S'han considerat els elements següents: 

- Columnes d’acer galvanitzat de forma recta o troncocónica, ancorades amb un dau de formigó 

- Bàcul troncocònic o amb braç de tub, de planxa d'acer galvanitzat, de fins a 10 m d'alçària i 2,5 m de sortint, d'un braç , amb 

base-platina i porta, col·locat sobre dau de formigó. 

- Braç mural, parabòlic o recte, de tub d'acer galvanitzat, o braç  mural recte de planxa d'acer troncopiramidal galvanitzat, de 

fins a 2 m de llargària, per a cantonada o no, fixat amb platina i cargols. 

- Creueta d'acer, galvanitzat o amb imprimació antioxidant, de fins a 3 m de llargà ria, acoblada amb brida o amb platina a tub 

d'acer. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Suports verticals, ancorats al paviment: 

- Formigonament del dau de base, amb les perns d'ancoratge 

- L'hissat, fixació i anivellament 

- Connexionat a la xarxa 

Braç mural: 

- Fixació i anivellament 

- Connexionat a la xarxa 

Creueta: 
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- Muntatge, fixació i anivellament 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
SUPORTS VERTICALS: 

S'ha d’instal·lar en posició vertical. 

Ha de quedar fixada sòlidament a la base de formigó pels seus perns. 

La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, femelles i contrafemelles. 

La situació de la porta del compartiment per a accessoris ha de ser la recomenada per la UNE 72-402. 

Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i femelles. 

Toleràncies d'execució: 

- Verticalitat:  ± 10 mm/3 m 

 - Posició:  ± 50 mm 
BRAÇ MURAL: 

El sobreeixidor ha de quedar fixat sòlidament a la paret pels seus perns. 

La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, femelles i contrafemelles. 

Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i femelles. 

Toleràncies d'execució: 

- Posició:  ± 20 mm 
CREUETA: 

Ha de quedar fixat sòlidament al fust de la columna mitjançant cargols(platina) o amb una brida(brida). 

La fixació s'ha de fer pel punt central de la creueta. 

L'accés dels cables d'alimentació i protecció a la creueta s'ha de fer pel punt central de la mateixa. 

L'accés dels cables d'alimentació i protecció del llum s'ha de fer mitjançant la pràctica de taladres de diàmetre adequat a la 

creueta, just en el punt de subjecció del llum. 

Toleràncies d'execució: 

- Posició:  ± 20 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 
SUPORTS VERTICALS: 

S'ha d'utilitzar un camió-grua per descarregar i manipular el pal durant la seva fixació. 

Durant el muntatge s'ha de deixar lliure i acotada una zona de radi igual a l'alçària del pal més 5 m. 

Cal que la zona de treball quedi degudament senyalitzada amb una tanca i llums vermells durant la nit. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada 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 
SUPORTS VERTICALS: 

UNE-EN 40-2:2006 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 2: Requisitos generales y dimensiones. 

UNE-EN 40-5:2003 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 5: Requisitos para las columnas y báculos de alumbrado de 

acero. 
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FH -  INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
FHN -  LLUMS PER A EXTERIORS 
 
FHN3 -  LLUMS ASIMÈTRICS PER A EXTERIORS, AMB LÀMPADES DE VAPOR DE SODI A PRESSIÓ ALTA 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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FHN33C3A,FHN33C3H. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Llum per a exteriors, col·locat acoblat al suport o encastat: 

S'han considerat les unitats d'obra següents: 

- Llum asimètric per a vials, amb difusor, amb allotjament per a equip o sense, per là mpada de vapor de mercuri o de vapor de 

sodi, acoblat al suport. 

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. 

Tots els materials que intervenen en la instal·lació  han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les 

connexions dels aparells han d’estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats  

per aquest. 
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. 

Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió. 
No s’han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elè ctrica (tubs i cables) i la lluminària. 
Els cables han d’entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant. 

La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest. 
Un cop instal·lat ha de ser possible el desmuntatge de les parts del llum que necessitin manteniment. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 

Es tindrà cura de no embrutar el difusor ni els components de la òptica durant la col·locació del llum. Si s’embruten es netejaran 

adequadament. 
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant. 

Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 

S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les especificades al projecte. 

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

La seva instal.lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 

Cal comprovar la idoneïtat de la tensió  disponible amb la de l’equip de la lluminària. 

Un cop instal·lat l'equip, es procedirà  a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, 

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

La instal·lació inclou la làmpada i el cablejat interior del llum. 

En les instal·lacions que ho especifica, també inclou l'equip complert d'encesa. 
 
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 

Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones 

de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 

UNE-EN 60598-1:2005 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos. 

UNE-EN 60598-2-3:1997 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 3: Luminarias para alumbrado público. 

UNE-EN 60923:1997 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos para lámparas de descarga (excepto lámparas fluorescentes 

tubulares). Prescripciones de funcionamiento. 
 
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:  
- 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 e l cas. 
- Mesurar nivells d’il·luminació 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització i emissió d’ informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació. 
Es comprovarà l’equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb difere nts distribució. 
Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
En cas d’incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d’acord amb el que determini la DF. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FQ -  MOBILIARI URBÀ 
 
FQ1 -  BANCS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FQ11JC4R,FQ13SK0R,FQ115KQR. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Bancs col·locats a l'exterior.  

S'han considerat els tipus de bancs següents:  

- Bancs de fusta 

- Bancs metàl·lics 

- Bancs de pedra artificial 

- Bancs de pedra natural 

- Bancs de materials plàstics  

S'han considerat els sistemes de col·locació següents:  

- Ancorats amb daus de formigó 

- Collats sobre el paviment amb fixacions mecàniques 

- Recolzats sobre el paviment 

- Encastats al parament  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Formigonament dels daus d'ancoratge, en el seu cas 

- Ancoratge del banc, en el seu cas  

  

CONDICIONS GENERALS:  

El banc ha de quedar horitzontal independentment del pendent del terreny.  

Els elements metàl·lics (fixacions, estructures de suport, etc.), han de quedar protegits de la 

corrosió.  

Un cop col·locat el banc no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes visibles.  

Ancoratge dels suports:  >= 25 cm  

Toleràncies d'execució:  

- Alçària del seient:  ± 20 mm  

- Horitzontalitat:  ± 10 mm  

  

ANCORATS A DAUS DE FORMIGÓ:  

Els daus d'ancoratge de formigó no han de quedar visibles.  

Dimensió dels daus d'ancoratge: 40x40x40 cm  

Nombre de daus:  4  

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense pluja.  

No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació.  

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
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:  

- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses  

- Replanteig de la ubicació.  

- Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual dels elements col·locats.  

  

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.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FQ -  MOBILIARI URBÀ 
 
FQ2 -  PAPERERES 
 
FQ21 -  PAPERERES TRABUCABLES 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FQ213K1R,FQ21BC65. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Papereres trabucables de planxa pintada ancorades amb dau de formigó.  

Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:  

- Formigonament dels daus d'ancoratge 

- Ancoratge de la paperera  

  

CONDICIONS GENERALS:  

Els daus d'ancoratge de formigó no han de quedar visibles.  

Un cop col·locada la paperera no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes visibles.  

Alçària de la paperera:  80 cm 

Ancoratge del braç de suport:  >= 15 cm 

Dimensions dels daus:  >= 30 x 30 x 30 cm  

Toleràncies d'execució:  

- Alçària:  ± 20 mm  

- Verticalitat:  ± 10 mm  

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense pluja.  

No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació.  
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
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:  

- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses  

- Replanteig de la ubicació.  

- Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual dels elements col·locats.  

  

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.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

FR -  JARDINERIA 
 
FR6 -  PLANTACIONS I TRASPLANTAMENTS D'ARBRES I PLANTES 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FR6P147R. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Plantació d'espècies vegetals.  

S'han considerat les espècies següents:  

- Arbres planifolis  

- Coníferes  

- Palmàcies  

- Arbusts i arbres de petit format  

- Plantes enfiladisses  

- Plantes de petit port  

S'han considerat les formes de subministrament següents:  

- Arbre:  

- Amb l'arrel nua  

- Amb pa de terra  

- En contenidor  

- Arbust, arbre de petit format o planta enfiladissa  

- En contenidor  

- Plantes de petit port:  

- En alvèol forestal  

- En test  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Arbre, arbust o planta enfiladissa:  

- Comprovació i preparació del terreny de plantació 

- Replanteig del clot o rasa de plantació 

- Extracció de les terres 

- Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar 

- Plantació de l'espècie vegetal 

- Reblert del clot de plantació 
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- Primer reg 

- Càrrega de les terres sobrants sobre camió, en el seu cas  

- Plantes de petit port:  

- Comprovació i preparació de la superfície a plantar 

- Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar 

- Plantació de l'espècie vegetal 

- Primer reg  

  

ARBRES I ARBUSTS:  

L'arbre o arbust ha de quedar al centre del clot de plantació.  

Ha de quedar aplomat i a la posició prevista.  

Ha d'estar plantat a la mateixa fondària que estava al viver.  

Les palmeres i arbres joves han de quedar enfonsats de 10 a 25 cm respecte del seu nivell original, 

per afavorir l'arrelament.  

Toleràncies d'execució:  

- Replanteig (de la posició de l'exemplar):  ± 10 cm  

  

PLANTES:  

Les plantes han de quedar a la situació i amb la densitat de plantació indicades a la DT.  

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  

L'inici de la plantació exigeix l'aprovació prèvia per part de la DF.  

La plantació s'ha de dur a terme en les èpoques de poca activitat fisiològica de l'espècie vegetal.  

No s'ha de plantar quan es doni alguna de les següents condicions: temps de glaçades, pluges 

quantioses, nevades, vents forts, temperatures elevades o quan el sòl estigui glaçat o excessivament 

mullat.  

Desprès de la plantació s'ha de realitzar un reg d'inundació fins que el sòl quedi a capacitat de 

camp.  

L'operació de reg s'ha de fer a baixa pressió i sense produir descalçament de les terres ni pèrdua 

de sòl.  

  

ARBRES I ARBUSTS:  

Fondària mínima de sòl treballat:  

- Arbres: 90 cm  

- Arbusts: 60 cm  

Fondària mínima de sòl remogut i fèrtil (un cop compactat):  

- Arbres:  60 cm  

- Arbusts:  40 cm  

L'obertura del forat o, en el seu cas, la rasa de plantació s'ha d'haver fet amb la major antelació 

possible per afavorir la meteorització del sòl.  

Les dimensions del clot de plantació han de ser suficients per tal de poder acomodar el pa de terra 

o el sistema radical sencer i el seu desenvolupament futur.  

Dimensions mínimes del clot de plantació:  

- Arbres:  

- Amplària:  2 x diàmetre del sistema radical o pa de terra 

- Fondària:  fondària del sistema radical o pa de terra  

- Arbusts:  

- Amplària:  diàmetre arrels o pa de terra + 15 cm  

Durant el període que està oberta, l'excavació ha de quedar protegida del pas de persones i vehicles.  

El reblert del clot de plantació s'ha de fer en capes successives de menys de 30 cm, compactant-les 

amb mitjans manuals.  

No han de quedar bosses d'aire entre les arrels i la terra.  

No s'ha d'arrossegar l'exemplar, ni s'ha de girar una vegada assentat.  

Quan l'excavació es realitza amb càrrega de les terres sobrants, s'ha de dur el 100% d'aquestes 

a un abocador autoritzat.  

  

SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA:  

S'han de netejar les arrels quedant només les sanes i viables.  

La planta s'ha de col·locar procurant que les arrels quedin en posició natural, sense que es 

dobleguin, especialment quan hi ha una arrel principal ben definida.  

  

SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA:  

La col·locació del pa de terra al forat de plantació s'ha de fer sense fer malbé l'estructura interna 

del mateix.  

Quan és protegit amb malla metàl·lica i guix, una vegada dins del forat de plantació s'ha de trencar 

el guix i s'ha de tallar la malla metàl·lica amb cura, retirant tots aquests materials.  

La planta s'ha de col·locar procurant que el pa de terra quedi ben assentat i en una posició estable.  
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SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR:  

S'ha d'extreure la planta del contenidor en el mateix moment de la plantació. S'ha de recuperar 

i emmagatzemar l'envàs, o bé s'ha d'introduir dins del forat de plantació i s'ha de procedir a 

trencar-lo i retirar-lo.  

  

PLANTES:  

Els treballs de condicionament del sòl s'han d'haver fet amb antelació suficient per facilitar 

l'aireig del sòl.  

Fondària mínima de sòl treballat:  35 cm 

Fondària mínima de sòl remogut i fèrtil:  10-15 cm  

Quan el subministrament és en contenidor, els forats han de tenir, com a mínim, les mateixes 

dimensions d'aquest.  

No han de quedar bosses d'aire sota de la base del bulb o del tubercle.  

La profunditat de plantació ha de ser, com a regla general, el doble del diàmetre més gran.  

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

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  

* NTJ 08B:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal. 

Treballs de plantació  

  

ARBRES:  

* NTJ 08C:2003 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal. 

Tècniques de plantació d'arbres  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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K -  PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ D'EDI 
 
K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K21 -  ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
K211 -  DEMOLICIÓ DE PETITES EDIFICACIONS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K21126KR. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Demolició d'edificacions amb estructura d'obra de fàbrica, de perfils d'acer o d'estructura de 

formigó armat, amb càrrega mecànica i manual de runa sobre camió.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de la zona de treball 

- Demolició per fases de l'edifici, amb els estintolaments provisionals que calguin 

- Trossejament i apilada de la runa 

- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor  

  

CONDICIONS GENERALS:  

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, 

en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.  

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport 

a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).  

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.  

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar 

els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:  

- Mètode d'enderroc i fases 

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 

- 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.  

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.  

Les parts que estiguin en contacte amb elements que no s'hagin de demolir, s'han d'enderrocar abans 

element a element, deixant aïllat el troç que ha de demolir la màquina.  

Els plans inclinats que puguin lliscar damunt la màquina, han d'enderrocar-se abans.  

No s'ha d'empènyer contra elements sense demolir, d'acer o de formigó armat.  

S'ha d'empènyer en el quart superior de l'alçària dels elements verticals.  

No s'admet l'enderroc per empenta en edificacions d'alçària superior a 3,5 m.  

L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin 

càrregues.  

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.  

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 
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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.  

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  

En cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l'inici de les 

feines, l'empresa encarregada d'executar-les haurà d'establir un pla de treball que ha de ser aprovat 

per l'autoritat de treball.  

Quan tècnicament sigui possible, l'amiant o els materials que el continguin han de ser retirats 

abans de començar les operacions de demolició.  

En els treballs amb risc d'amiant s'han de prendre les mesures de protecció individuals i 

col·lectives establertes a l'Ordre de 31 d'octubre de 1984.  

Per tal de garantir un nivell baix d'emissions de fibres d'amiant respirables, s'han d'utilitzar 

eines de tall lent i eines amb aspiradors de pols d'acord amb l'establert a l'UNE 88411.  

Les zones de treball on existeixi risc d'exposició a l'amiant han d'estar clarament delimitades 

i senyalitzades.  

Els residus que continguin amiant s'han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més 

aviat possible, en recipients tancats que impedeixin l'emissió de fibres d'amiant a l'ambient.  

Aquests recipients han d'anar senyalitzats amb etiquetes d'advertència de perill.  

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge 

i transport de productes de construcció.  

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum aparent, realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils trets abans 

de començar l'enderroc i els trets al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.  

En aquest criteri d'amidament no es consideren inclosos els fonaments de l'edifici ni els elements 

soterrats, ni les soleres, ja que son elements que s'enderroquen durant  l'execució de l'obra nova, 

ni cap tipus de gestió ni transport de residus, així com tampoc cap tipus d'enderroc d'elements 

especials o amb residus especials.  

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 

para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 

de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 

de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  

Orden de 31 de octubre de 1984 por la que se aprueba el Reglamento sobre trabajos con riesgo de 

amianto.  

Orden de 7 de enero de 1987 por la que se establecen normas complementarias del Reglamento sobre 

trabajos con riesgo de amianto.  

Orden de 26 de julio de 1993 por la que se modifican los artículos 2, 3 y 13 de la orden de 31 de 

octubre de 1984 por la que se aprueba el reglamento sobre trabajos con amianto y el artículo 2 de 

la Orden de 7 de enero de 1987 por la que se establecen normas complementarias al citado Reglamento  

* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: 

NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones  

* UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K21 -  ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
K213 -  ENDERROCS DE FONAMENTS I CONTENCIONS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K2131223. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Enderroc d'elements de fonamentació d'estructures i d'elements de contenció de terres amb càrrega 

manual o mecànica sobre camió o contenidor.  
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S'han considerat les eines de demolició següents:  

- Mitjans manuals  

- Martell picador  

- Martell trencador sobre retroexcavadora  

S'han considerat els materials següents:  

- Maçoneria  

- Obra ceràmica  

- Formigó en massa  

- Formigó armat  

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:  

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, 

en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.  

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport 

a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).  

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.  

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
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.  

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.  

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.  

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.  

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.  

  

FONAMENTS:  

L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin 

càrregues.  

  

MURS DE CONTENCIÓ:  

El mur per enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció de càrregues o d'empentes de terres.  

Quan l'alçària lliure en una o en ambdues cares és >= 6 m s'han de col·locar bastides amb una barana 

i un sòcol.  

Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal 

d'evitar-ne l'esfondrament.  

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.  
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixecats abans de començar 

l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.  

 
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 -  ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
K214 -  DESMUNTATGES I ENDERROCS D'ESTRUCTURES 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K21487BR,K214825R,K214824R. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Enderroc o desmuntatge d'elements estructurals, amb mitjans mecànics, amb càrrega manual i mecànica 

sobre camió.  

L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà transportat 

a un abocador.  

El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, i 

ha de ser netejat, classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb posterioritat, 

i, si cal, croquitzada la seva posició original.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Maçoneria 

- Obra ceràmica 

- Formigó en massa 

- Formigó armat 

- Fusta 

- Fosa 

- Acer 

- Morter  

Determinació del grau de dificultat d'intervenció a les unitats d'obra on intervenen restauradors:  

- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:  

- Degradació/fragilitat de l'element a tractar 

- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar 

- Dificultat d'accès de l'element a tractar  

- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri:  

- Suma 0 a 3:  Grau de dificultat baix 

- Suma 4 a 6:  Grau de dificultat mitjà 

- Suma 7 a 9:  Grau de dificultat alt  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Enderrocs:  

- Preparació de la zona de treball 

- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 

- Tall d'armadures i elements metàl·lics 

- Trossejament i apilada de la runa 

- Càrrega de la runa sobre el camió  

Desmuntatges:  

- Preparació de la zona de treball 
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- Numeració de les peces i croquis de la seva posició 

- Col·locació de cindris o apuntalaments, si cal 

- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec 

- Càrrega de la runa sobre el camió  

  

CONDICIONS GENERALS:  

Les restes de la demolició han de quedar suficientment trossejades i apilades per tal de facilitar-ne 

la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposi i de les condicions de transport.  

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport 

a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).  

  

DESMUNTATGE:  

El material ha de ser classsificat i identificada la seva situació original. 

El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé. Les pedres 

amb treballs escultòrics i els carreus han d'estar separats entre sí, i del terra per elements de 

fusta. 

Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han d'estar 

separades del terra.  

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar 

els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:  

- Mètode d'enderroc i fases 

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 

- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 

- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 

- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 

- Cronograma dels treballs 

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut  

S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.  

S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci 

pràcticament al mateix nivell.  

Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans 

que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat.  

L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin 

càrregues.  

Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixen.  

La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).  

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la 

Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.  

L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, 

bens o persones de l'entorn.  

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.  

Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i l'alçària 

és <= 2 m.  

En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.  

Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal 

d'evitar-ne l'esfondrament.  

No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.  

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar 

les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  

La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses 

sobre l'estructura per acumulació de material.  

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir 

les condicions de seguretat suficients.  

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge 

i transport de productes de construcció.  

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ENDERROC D'EDIFICACIONS:  

m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixecats abans de començar 

l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.  
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ENDERROC O DESMUNTATGE DE BIGA, BIGUETA O PILAR DE PEDRA, MAÓ, FORMIGÓ O FOSA, ENDERROC DE MURS, 

DESMUNTATGE DE MUR DE CARREUS, D'ARCS DE PEDRA, DE LLINDA DE PEDRA, ENDERROC DE REBLERT DE VOLTES 

O DESMUNTATGE DE CARREUS ORNAMENTALS:  

m3 de volum realment executat amidat segons les especificacions de la DT.  

  

ENDERROC O DESMUNTATGE D'ELEMENT ESTRUCTURAL DE FUSTA, ELEMENTS D'ENCAVALLADA DE FUSTA, LLINDA DE 

FÀBRICA CERÀMICA, DESMUNTATGE D'ELEMENT LINIAL AMB MOTLLURA DE PEDRA O ARC NERVAT DE PEDRA:  

m de llargària realment executat amidat d'acord amb les indicacions de la DT.  

  

ENDERROC O DESMUNTATGE DE MUR D'ENTRAMAT DE PAREDAT I FUSTA, ENDERROC DE SOSTRE, DE VOLTA CERÀMICA, 

ENDERROC DE REBLERT D'ENTREBIGAT, LLOSANA VOLADA, D'ESCALA, DESMUNTATGE DE VOLTA DE CARREUS, 

DESMUNTATGE DE TRACERIES O D'ARCS AMB TRACERIES I OBERTURA DE FINESTRES TAPIADES:  

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

  

DESMUNTATGE D'ENCAVALLADA:  

m2 de superfície determinada pel perímetre de l'encavallada.  

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: 

NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K21 -  ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
K215 -  DESMUNTATGES I ENDERROCS DE COBERTES 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K215371R. 
 
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 
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- Enderroc d'envanets de sostremort amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 

contenidor 

- Enderroc de formació de pendents de formigó cel·lular de 15 cm de gruix mitjà, a mà i amb compressor 

i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

- Arrencada de làmina impermeabilitzant amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió 

o contenidor 

- Arrencada de plaques de poliestirè amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 

contenidor 

- Arrencada de llata de fusta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

- Enderroc d'estructura de rastrells de fusta de coberta, amb mitjans manuals, inclòs picat 

d'elements massissos, neteja del lloc de treball i retirada de runa 

- Arrencada de minvell de ceràmica amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 

contenidor 

- Enderroc de ràfec de coberta, amb mitjans manuals i càrrega manual de runes sobre camió 

- Desmuntatge de ràfec de coberta, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització 

i càrrega manual de runes sobre camió 

- Arrencada de bonera, repicat i sanejat del paviment a les vores, amb mitjans manuals i càrrega 

manual de runa sobre camió o contenidor 

- Desmuntatge de claraboia de vidre armat amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió 

o contenidor  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Enderrocs o arrencades:  

- Preparació de la zona de treball 

- Enderroc o arrencada de l'element amb els mitjans adients 

- Tall d'armadures i elements metàl·lics 

- Trossejament i apilada de la runa 

- Càrrega de la runa sobre el camió  

Desmuntatge:  

- Preparació de la zona de treball 

- Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal 

- Desmuntatge per parts, i classificació del material 

- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec 

- Càrrega i transport de la runa a l'abocador  

  

ENDERROC O ARRENCADA:  

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, 

en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.  

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.  

  

DESMUNTATGE:  

El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original. 

El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé. Les pedres 

amb treballs escultòrics i els carreus han d'estar separades entre sí, i del terra per elements 

de fusta. 

Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han d'estar 

separades del terra.  

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  

S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.  

S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci 

pràcticament al mateix nivell.  

Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans 

que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat.  

L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin 

càrregues.  

Si cal, s'han de col·locar cindris o apuntalaments, per tal de desmuntar els elements estructurals 

sense que es produeixin esfondraments.  

Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixen.  

La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).  

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la 

Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.  

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.  

Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i l'alçària 
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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 a l'Ordre de 31 d'octubre de 1984.  

Per tal de garantir un nivell baix d'emissions de fibres d'amiant respirables, s'han d'utilitzar 

eines de tall lent i eines amb aspiradors de pols d'acord amb l'establert a l'UNE 88411.  

Les zones de treball on existeixi risc d'exposició a l'amiant han d'estar clarament delimitades 

i senyalitzades.  

Els residus que continguin amiant s'han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més 

aviat possible, en recipients tancats que impedeixin l'emissió de fibres d'amiant a l'ambient.  

Aquests recipients han d'anar senyalitzats amb etiquetes d'advertència de perill.  

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge 

i transport de productes de construcció.  

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ENDERROC COMPLERT DE COBERTA PLANA:  

m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils de l'edifici aixecats 

abans de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.  

  

ENDERROC, ARRENCADA O DESMUNTATGE DE PAVIMENTS, GRAVA, TEULES, LLOSES, PLAQUES CONFORMADES, 

SOLERES, ENVANETS DE SOSTREMORT, IMPERMEABILITZACIONS, CAPES DE FORMACIÓ DE PENDENTS, AILLAMENTS, 

ENLLATATS, RASTRELLS O CLARABOIES:  

m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.  

  

ARRENCADA DE BONERA:  

Unitat de quantitat arrencada, d'acord amb les indicacions de la DT.  

  

ARRENCADA DE MINVELL, CARENER, AIGÜAFONS, ESQUENA D'ASE, CORNISA, CANALÓ O JUNT DE DILATACIÓ:  

m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT.  

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden de 31 de octubre de 1984 por la que se aprueba el Reglamento sobre trabajos con riesgo de 

amianto.  

Orden de 7 de enero de 1987 por la que se establecen normas complementarias del Reglamento sobre 

trabajos con riesgo de amianto.  

Orden de 26 de julio de 1993 por la que se modifican los artículos 2, 3 y 13 de la orden de 31 de 

octubre de 1984 por la que se aprueba el reglamento sobre trabajos con amianto y el artículo 2 de 

la Orden de 7 de enero de 1987 por la que se establecen normas complementarias al citado Reglamento  

* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: 

NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones  

* UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K21 -  ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
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K216 -  DESMUNTATGES I ENDERROCS DE TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K2164771,K2161511,K216151R,K216152R. 
 
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.  

 
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.  
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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.  

 
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 
 
K218223R,K2183501. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Enderroc, arrencada, repicat o desmuntatge de revestiments de paraments verticals o horitzontals, 

amb càrrega manual i mecànica sobre camió, o aplec per a posterior reutilització. 

L'enderroc, el repicat i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i 
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serà transportat a un abocador. 

El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, i 

ha de ser netejat, classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb posterioritat, 

i, si cal, croquitzada la seva posició original. 

S'han considerat les unitats d'obra següents:  

- Repicat superficial d'element de pedra natural, d'arrebossat, d'enguixat, o d'estucat amb mitjans 

manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

- Arrencada d'enrajolat o d'aplacat, en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual 

de runa sobre camió o contenidor 

- Enderroc de cel ras, o cel ras i de les instal·lacions existents al seu interior , amb mitjans 

manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

- Desmuntatge d'aplacat, amb mitjans manuals, neteja i aplec de materials per a la seva 

reutilització i carrega de runa sobre camió o contenidor 

- Arrencada d'escopidor o coronament metàl·lic, ceràmic o de pedra amb mitjans manuals i càrrega 

manual de runa sobre camió o contenidor 

- Repicat de morters dels junts de parament de pedra, amb mitjans manuals i carrega de runa sobre 

camió o contenidor 

- Repicat de revoltons, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

- Rascat de pintura en voltes, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

- Desmuntatge per a recuperació de rajoles de valència sobre paraments, per a la seva posterior 

restauració i muntatge, amb mitjans manuals, d'una en una, protegint-les amb paper d'arròs, cola 

natural i paper de bombolles, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

- Enderroc de teginat, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o contenidor 

- Desmuntatge de teginat amb mitjans manuals, neteja i aplec de material per a la seva reutilització 

i carrega de runa sobre camió o contenidor  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Enderrocs, repicat o arrencades:  

- Preparació de la zona de treball 

- Enderroc, repicat o arrencada de l'element amb els mitjans adients 

- Tall d'elements metàl·lics, guies, suports, etc.) 

- Trossejament i apilada de la runa 

- Càrrega de la runa sobre el camió  

Desmuntatge:  

- Preparació de la zona de treball 

- Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal 

- Desmuntatge per parts, i classificació del material 

- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec 

- Càrrega i transport de la runa a l'abocador  

Determinació del grau de dificultat d'intervenció a les unitats d'obra on intervenen restauradors:  

- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:  

- Degradació/fragilitat de l'element a tractar 

- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar 

- Dificultat d'accès de l'element a tractar  

- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri:  

- Suma 0 a 3:  Grau de dificultat baix 

- Suma 4 a 6:  Grau de dificultat mitjà 

- Suma 7 a 9:  Grau de dificultat alt  

  

ENDERROC, REPICAT O ARRENCADA:  

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, 

en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.  

La base del element eliminat no ha d'estar danyada pel procés de treball.  

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.  

  

DESMUNTATGE:  

El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original. 

El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé. 

Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han d'estar 

separades del terra.  

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  

S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.  

Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans 

que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat.  

L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin 

càrregues.  
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Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixin.  

La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).  

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la 

Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.  

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.  

Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i l'alçària 

és <= 2 m.  

En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.  

Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal 

d'evitar-ne l'esfondrament.  

No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.  

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar 

les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  

La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses 

sobre l'estructura per acumulació de material.  

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir 

les condicions de seguretat suficients.  

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ARRENCADA D'ESCOPIDOR O CORONAMENT:  

m de llargària realment arrencat, d'acord amb la DT.  

  

ARRENCADA, ENDERROC, O DESMUNTATGE SUPERFICIAL O REPICAT DE REVESTIMENTS DE PARAMENTS, SOSTRES O 

CELS RASOS:  

m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.  

  

DESMUNTATGE DE REVESTIMENT PER PECES:  

Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.  

 
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 
 
K219 -  DESMUNTATGES I ARRENCADES DE PAVIMENTS I SOLERES 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K2194721,K2194B3R,K2194421,K219D2BR. 
 
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  
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- 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:  

- Suma 0 a 3:  Grau de dificultat baix 

- Suma 4 a 6:  Grau de dificultat mitjà 

- Suma 7 a 9:  Grau de dificultat alt  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Enderrocs o arrencades:  

- Preparació de la zona de treball 

- Demolició de l'element amb els mitjans adients 

- Trossejament i apilada de la runa  

- Càrrega de runa sobre camió  

Desmuntatge:  

- Preparació de la zona de treball 

- Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal 

- Desmuntatge per parts, i classificació del material 

- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec 

- Càrrega i transport de la runa a l'abocador  

  

CONDICIONS GENERALS:  

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.  
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S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.  

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.  

  

ARRENCADA DE PAVIMENTS SITUATS SOBRE SOSTRES:  

El paviment s'aixecarà abans de procedir a l'enderroc de l'element resistent en el qual està 

col·locat, sense afectar la capa de compressió del sostre ni debilitar les voltes, bigues o biguetes.  

No es dipositarà runa damunt de les bastides. 

No s'acumularà runa en tanques, murs i suports pròpies que hagin de mantenir-se dempeus o 

d'edificacions i elements aliens a l'enderroc. 

No s'acumularà runa amb un pes superior a 100 kg/m2 damunt dels sostres, en cap cas.  

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA:  

m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.  

  

ENDERROC DE SOLERA LLEUGERAMENT ARMADA, ARRENCADA I DESMUNTATGE DE PAVIMENT, ARRENCADA DE RECRESCUT:  

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

  

ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA:  

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  

  

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 -  ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
K21A -  DESMUNTATGES I ARRENCADES DE TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K21A5R1R,K21A101R,K21A201R,K21AU010,K21A3011. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Enderroc d'elements de fusteria, amb càrrega manual sobre camió o contenidor. 

S'han considerat els següents elements:  

- Arrencada de fulla i bastiment 

- Desmuntatge de persiana de llibret 

- Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de la zona de treball 
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- 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.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K21 -  ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
K21B -  DESMUNTATGES, ARRENCADES I DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE SEGURETAT, PROTECCIÓ I 
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SENYALITZACIÓ 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K21B302R. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
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 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  

S'han de separar les bandes i els terminals, treient primer els elements d'unió, perns i femelles, 

i després les peces separadores.  

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  

L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, 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.  

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
DESMUNTATGE O DEMOLICIÓ DE BARRERA DE SEGURETAT, BARANA O BALAUSTRADA:  

m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT.  

  

DESMUNTATGE DE REIXA:  

m2 realment executat, amidat segons les especificacions de la DT.  

  

DESMUNTATGE DE SENYAL DE TRÀNSIT O ARRENCADA D'ESCALA DE GAT:  

Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.  

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 

para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 

de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 

de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  
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____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K21 -  ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
K21C -  DESMUNTATGES I ARRENCADES D'ENVIDRAMENTS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K21C202R. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Arrencada o desmuntatge de vidres, amb càrrega manual sobre camió o contenidor, o neteja i aplec 

del material reutilitzable. 

L'arrencada pressuposa 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 següents elements:  

- Arrencada de vidre de claraboia amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 

contenidor 

- Desmuntatge de vidre de claraboia amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament 

- Arrencada de vidre col·locat sobre fusta, acer o alumini amb llistó, amb mitjans manuals i càrrega 

manual de runa sobre camió o contenidor 

- Desmuntatge de vidre col·locat sobre fusta, acer o alumini amb llistó, amb mitjans manuals, aplec 

de materials per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- 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 solament afecta als vidres, no s'ha de malmetre el bastiment, si aquest 

no s'ha d'arrencar.  

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.  
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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 
 
m2 de superfície arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.  

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K21 -  ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
K21D -  DEMOLICIONS I ARRENCADES D'ELEMENTS D'EVACUACIÓ I VENTILACIÓ 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K21D1011. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Demolició d'elements que formen part d'una xarxa de sanejament o de drenatge, amb mitjans manuals 

o mecànics.  

S'han considerat els elements següents:  

- Claveguera, clavegueró o cuneta de formigó amb o sense solera de formigó  

- Pou, embornal o interceptor de maó amb o sense solera de formigó  

- Canonada d'acer corrugat de 200 cm de diàmetre com a màxim  

- Baixant  

- Xemeneia d'obra ceràmica amb revestiment  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de la zona de treball 

- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 

- Tall d'armadures i elements metàl·lics 

- Trossejament i apilada de la runa 

- Càrrega de la runa sobre el camió  

- Neteja i aplec de les peces en el cas que aquestes siguin recuperades  

  

CONDICIONS GENERALS:  

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, 

en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.  

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport 

a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).  

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.  

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  

L'excavació del terreny circumdant s'ha de fer alternativament a ambdós costats, de manera que 

mantinguin el mateix nivell.  

Ha d'estar fora de servei.  

Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada.  

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  
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L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, 

bens o persones de l'entorn.  

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.  

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar 

les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir 

les condicions de seguretat suficients.  

La runa s'ha de desinfectar abans de ser transportada.  

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  

S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials a la rasa.  

No s'han d'acumular terres o runa a les vores de l'excavació, a una distància <= 60 cm.  

En cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l'inici de les 

feines, l'empresa encarregada d'executar-les haurà d'establir un pla de treball que ha de ser aprovat 

per l'autoritat de treball.  

Quan tècnicament sigui possible, l'amiant o els materials que el continguin han de ser retirats 

abans de començar les operacions de demolició.  

En els treballs amb risc d'amiant s'han de prendre les mesures de protecció individuals i 

col·lectives establertes a l'Ordre de 31 d'octubre de 1984.  

Per tal de garantir un nivell baix d'emissions de fibres d'amiant respirables, s'han d'utilitzar 

eines de tall lent i eines amb aspiradors de pols d'acord amb l'establert a l'UNE 88411.  

Les zones de treball on existeixi risc d'exposició a l'amiant han d'estar clarament delimitades 

i senyalitzades.  

Els residus que continguin amiant s'han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més 

aviat possible, en recipients tancats que impedeixin l'emissió de fibres d'amiant a l'ambient.  

Aquests recipients han d'anar senyalitzats amb etiquetes d'advertència de perill.  

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge 

i transport de productes de construcció.  

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
CLAVEGUERÓ, CANONADA, INTERCEPTOR, CUNETA O CONDUCTES D'EVACUACIÓ:  

m de llargària realment enderrocat, amidat per l'eix de l'element, segons les especificacions de 

la DT.  

  

POU:  

m de fondària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.  

  

ENDERROC XEMENEIA OBRA CERÀMICA:  

m3 volum realment enderrocat.  

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 

para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 

de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 

de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  

Orden de 31 de octubre de 1984 por la que se aprueba el Reglamento sobre trabajos con riesgo de 

amianto.  

Orden de 7 de enero de 1987 por la que se establecen normas complementarias del Reglamento sobre 

trabajos con riesgo de amianto.  

Orden de 26 de julio de 1993 por la que se modifican los artículos 2, 3 y 13 de la orden de 31 de 

octubre de 1984 por la que se aprueba el reglamento sobre trabajos con amianto y el artículo 2 de 

la Orden de 7 de enero de 1987 por la que se establecen normas complementarias al citado Reglamento  

* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: 

NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones  

* UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K21 -  ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
K21J -  DESMUNTATGES I ARRENCADES D'INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K21JE111,K21JJ02R. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Arrencada, desmuntatge i enderroc, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova 

col·locació d'elements d'instal·lacions de gas, elèctriques, lampisteria o d'enllumenat.  

S'han considerat les unitats d'obra següents:  

- Arrencada de cisterna 

- Arrencada d'inodor 

- Arrencada de bidet 

- Arrencada de lavabo 

- Arrencada de plat de dutxa 

- Arrencada de banyera 

- Arrencada d'aigüera 

- Arrencada de safareig 

- Desmuntatge d'escalfador d'aigua  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Operacions de preparació 

- Desconnexió de la xarxa d'alimentació, i protecció dels terminals, en el seu cas 

- Desmuntatge o arrencada dels elements 

- Enderroc dels fonaments si es el cas 

- Neteja de la superfície de les restes de runa 

- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels materials 

de rebuig generats i condicionament de l'abocador 

- Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que indica la DT, 

descàrrega i classificació  

  

CONDICIONS GENERALS:  

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport 

a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).  

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  

La xarxa ha d'estar fora de servei.  

Si la xarxa o l'element a desmuntar conté fluids, aquests s'han de buidar.  

Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades.  

Es tindrà especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar en un altre lloc.  

Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats per 

a aquest fi. Si aquests punts es varen retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a muntar.  

Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar (grues, 

cistelles, etc.).  

Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. Si es tracta d'un element 

elèctric, l'extrem de la part que no es retira ha de quedar convenientment protegit.  

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  

Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat 

suficients i evitar danys a les construccions pròximes.  

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la 

Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.  

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.  

En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin afectar 

les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir 

les condicions de seguretat suficients.  

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, 

proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.  

Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el trajecte.  

En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense 

que prèviament estigui aprovat l'abocador pel Director d'Obra i per la comissió de seguiment 

mediambiental, en el cas que estigui constituïda.  

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat 

segons les especificacions de la DT.  

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K21 -  ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
K21P -  DESMUNTATGES I ARRENCADES D'INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K21P2111. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Arrencada i desmuntatge, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova col·locació 

d'elements d'instal·lacions de comunicacions.  

- Desmuntatge d'altaveu amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització i càrrega 

manual de runa sobre camió o contenidor 

- Desmuntatge de central de megafonia, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva 

reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Operacions de preparació 

- Desconnexió de la xarxa d'alimentació, i protecció dels terminals, en el seu cas 

- Desmuntatge o arrencada dels elements 

- Enderroc dels fonaments si es el cas 

- Neteja de la superfície de les restes de runa 

- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels materials 

de rebuig generats i condicionament de l'abocador 

- Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que indica la DT, 

descàrrega i classificació  

  

CONDICIONS GENERALS:  

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport 

a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).  

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  

La xarxa ha d'estar fora de servei.  

Si la xarxa o l'element a desmuntar conté fluids, aquests s'han de buidar.  

Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades.  

Es tindrà especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar en un altre lloc.  

Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats per 

a aquest fi. Si aquests punts es varen retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a muntar.  

Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar (grues, 

cistelles, etc.).  

Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. Si es tracta d'un element 

elèctric, l'extrem de la part que no es retira ha de quedar convenientment protegit.  

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  

Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat 

suficients i evitar danys a les construccions pròximes.  

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la 

Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.  

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  
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S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.  

En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin afectar 

les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir 

les condicions de seguretat suficients.  

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, 

proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.  

Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el trajecte.  

En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense 

que prèviament estigui aprovat l'abocador pel Director d'Obra i per la comissió de seguiment 

mediambiental, en el cas que estigui constituïda.  

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat 

segons les especificacions de la DT.  

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K21 -  ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
K21Q -  DESMUNTATGES I ARRENCADES D'EQUIPAMENTS FIXOS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K21QU500,K21QU51R. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Arrencades i desmuntatges d'equipaments fixos, mobiliari i elements de suport obsolets. 

S'han considerat les unitats d'obra següents:  

- Arrencada d'element metàl·lic collat en parament, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa 

sobre camió o contenidor 

- Desmuntatge de campana de 350/800 kg de pes, com a màxim i a una alçària de 15 m, com a màxim, 

amb mitjans manuals i mecànics i aplec de materials per a la seva reutilització, sense incloure 

embalatges 

- Desmuntatge d'element d'equipament fix o mòbil, de 500/1000 kg de pes, com a màxim i a una alçària 

de 5/25 m, com a màxim, amb mitjans manuals i mecànics i aplec de materials per a la seva 

reutilització, sense incloure embalatges 

- Desmuntatge d'element de petit equipament (es pot manipular entre dues persones) a una alçària 

de 5 m, com a màxim, amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva reutilització, sense 

incloure embalatges o càrrega sobre camió o contenidor 

- Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva reutilització, 

sense incloure embalatges o sobre camió o contenidor 

- Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, trasllat interior amb mitjans mecànics a una alçària 

de 5 m, com a màxim, aplec de materials per a la seva reutilització, sense incloure embalatges 

o càrrega sobre camió o contenidor 

- Protecció amb film de polietilè transparent d'imatge escultòrica de fusta, desmuntatge i aplec 

per a la seva reutilització 

- Desmuntatge de maquinària de rellotge a 20 m d'alçària i aplec de material per a la seva 

reutilització o restauració  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Operacions de preparació 

- Desconnexió de la xarxa d'alimentació, i protecció dels terminals, si es el cas 

- Desmuntatge o arrencada dels elements 

- Neteja de la superfície de les restes de runa 

- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels materials 
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aprofitables al lloc d'aplec o reparació  

  

CONDICIONS GENERALS:  

Els materials arrencats han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne 

la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.  

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

La xarxa d'alimentació elèctrica ha d'estar fora de servei. 

Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades. 

Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats per 

a aquest fi. Si aquests punts es van retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a muntar. 

Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar, com ara grues, 

cistelles, etc. 

L'extrem de la part de la xarxa que no es retira ha de quedar convenientment protegit. 

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 

Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat 

suficients. 

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la DT o en 

el seu defecte, la DF. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 

En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin afectar 

les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir 

les condicions de seguretat suficients. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, 

proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 

Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el trajecte.  

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ARRENCADA D'ELEMENT METÀL·LIC, DESMUNTATGE DE CAMPANA, DESMUNTATGE D'EQUIPAMENT FIX O MÒBIL, 

DESMUNTATGE D'IMATGE ESCULTÒRICA, O DESMUNTATGE DE MAQUINÀRIA DE RELLOTGE:  

Unitat de quantitat realment desmuntada, inclòs l'enderroc dels suports i bancades si és el cas, 

amidat segons les especificacions de la DT.  

  

DESMUNTATGE DE MOBILIARI:  

m3 de volum aparent realment desmuntat o traslladat, segons les especificacions de la DT.  

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K9 -  PAVIMENTS 
 
K9Z -  ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS 
 
K9Z3 -  ACABATS SUPERFICIALS DE PAVIMENTS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K9Z31K1R. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Acabats superficials de paviments.  

S'han considerat els acabats superficials següents:  

- Envernissat de paviments de fusta 

- Envernissat de paviments d'altres materials  

- Neteja i encerat de paviment de ceràmica natural  
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

En l'envernissat sobre paviment de fusta:  

- Preparació i comprovació del paviment a envernissar 

- Aplicació de la capa de protector químic de la fusta 

- Aplicació del vernís en dues capes  

En l'envernissat sobre paviments d'altres materials:  

- Preparació i comprovació del material a vernissar 

- Aplicació del vernís  

En la neteja i encerat de paviments de ceràmica natural:  

- Preparació i comprovació del paviment 

- Aplicació del producte de neteja 

- Raspallat de la superfície 

- Aplicació de la cera en dues capes  

  

CONDICIONS GENERALS:  

A la superfície acabada no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes. 

El color, la brillantor i la textura han de ser uniformes. 

No hi ha d'haver taques de vernís en els paraments verticals i els altres elements en contacte amb 

el paviment.  

  

ENVERNISSAT:  

La pel·lícula de vernís sec ha de tenir un gruix >= 100 micres.  

  

ENVERNISSAT SOBRE PAVIMENT DE FUSTA:  

Toleràncies del suport:  

- Contingut d'humitat a una fondària >= 5 mm en coníferes:  <= 15% 

- Contingut d'humitat a una fondària >= 5 mm en frondoses:  <= 12% 

- Absència d'atacs de fongs o d'insectes  

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 30°C i la humitat 

relativa de l'aire sigui superior al 60%. Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes 

condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les parts afectades. 

Per a envernissar o encerar el paviment és necessari que estiguin col·locats tots aquells elements 

que puguin afectar el procés d'aplicació. 

S'ha d'aplicar sobre superfícies seques, netes i sense pols ni greix.  

No s'ha d'admetre la utilització de procediments artificials d'assecatge. 

S'ha de protegir la superfície fins que el vernís o la cera adquireixin la resistència química 

adequada.  

  

ENVERNISSAT SOBRE PAVIMENT DE FUSTA:  

S'han d'eliminar els nusos mal adherits i s'han de substituir per peces de fusta bona de les mateixes 

característiques. 

Els nusos sans que tinguin exsudació de resina s'han de tapar amb goma laca. 

El vernís s'ha d'estendre sobre la superfície de la fusta ja planejada i fregada amb paper de vidre. 

La primera capa de vernís s'ha d'aplicar lleugerament diluïda segons la duresa de la fusta i seguint 

les instruccions del fabricant. 

Totes les aplicacions, massillats, etc., s'han de fregar amb paper de vidre seguint la direcció 

de les vetes de la fusta.  

  

ENVERNISSAT SOBRE PAVIMENT D'ALTRES MATERIALS:  

La primera capa de vernís s'ha d'aplicar lleugerament diluïda segons la duresa del paviment i seguint 

les instruccions del fabricant.  

  

NETEJA I ENCERAT DE PAVIMENTS DE CERÀMICA:  

S'han d'eliminar les taques, sals, eflorescències i fongs mitjançant l'aplicació d'àcid acètic 

dissolt en aigua. Un cop efectuada aquesta operació s'ha de deixar secar la superfície i netejar 

les incrustacions del paviment amb raspall d'arrels. 

Les capes de cera s'han d'aplicar seguint les instruccions i dosificacions recomanades pel 

fabricant.  

 
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%  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

KE -  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
KED -  EQUIPS DE CABAL VARIABLE DE REFRIGERANT 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
KEDC1161,KEDC116A,KEDC116L,KEDC116J,KEDC116C,KEDC116D. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Equips de cabal variable de refrigerant. 
S’han considerat els següents tipus d’aparells: 

- Unitats exteriors formades per bombes de calor amb o sense recuperació de calor 

- Unitats interiors de sostre o de tipus mural, muntades superficialment 

- Unitats interiors de tipus consola, amb o sense carcassa, muntades superficialment 

- Unitats interiors de sostre tipus cassette, encastades en cel ras 

- Unitats interiors per a conductes muntades superficialment 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig de la unitat d’obra 

- Fixació de l’aparell a la bancada o al suport 
- Col·locació de la carcassa, si és el cas 

- Connexió a la xarxa elèctrica 
- Connexió al circuit de control 

- Connexió dels tubs del circuit frigorífic 

- Connexió a la xarxa de drenatge 
- Posada en marxa del equip 
- Prova de servei 
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de tubs, etc. 
En els aparells connectats a conductes, a més: 
- Connexió al conducte 

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 fixada sòlidament a l’estructura de suport pels punts previstos a la documentació tècnica  del fabricant i amb e l 
sistema de fixació disposat pel fabricant. No s'han de transmetre vibracions ni sorolls a l’estructura de suport. 
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 elements de mesura, control, protecció i maniobra s’han d’instal·lar en llocs visibles i fà cilment accessibles, sense 
necessitat de desmuntar cap part de la instal·lació, particularment quan compleixin funcions de seguretat. 

Les parts de l’equip que necessitin operacions periòdiques de manteniment han d’estar situades en emplaç aments que 

permetin la plena accessibilitat, atenent als requeriments mínims més exigents entre els marcats per la reglamentació vigent i 

les recomanacions del fabricant. 
Per aquells equips proveïts d’elements que per una o altre raó hagin de quedar ocults, s’ha de preveure un sistema de fà cil 
accés per mitjà de portes, mampares, pannells o altres elements. La situació exacte d’aquests elements d’accés ha de ser 
indicada durant la fase de muntatge i quedarà reflectida en els plànols finals de la instal· lació. 
Les parts mòbils de l’aparell, com ara ventiladors i comportes, s’ han de poder moure lliurement sense entrar en contacte amb 
elements de l’obra, el conducte o la pròpia instal·lació. 
Ha d’estar connectat a la xarxa d’alimentació elèctrica, la de protecció elè ctrica, i la de control, amb cables de les seccions i 
tipus indicats a les instruccions tècniques del fabricant i que compleixin les especificacions fixades a les seves partides d’obra. 
La instal·lació elèctrica de potència i la de control no poden anar sota el mateix conducte. En cas d’ anar muntada sota una 
canal, aleshores han d’anar en compartiments diferents. 
Les connexions elèctriques han d’estar fetes a dintre de les caixes de connexió. 
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No ha de ser possible el contacte accidental amb les parts elè ctricament actives un cop acabades les feines de muntatge. 
Els conductors de fase, el neutre i el de protecció, han de quedar rígidament fixats mitjançant pressió  de cargol als borns de 
connexió. 
No s’han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs, canals o cables) i els components de 
l’equip. 
Els cables elèctrics han d’entrar als aparells pels punts previstos pel fabricant. 
Les connexions dels equips i aparells a les canonades ha d’estar feta de manera que entre la canonada i l’aparell no es 
transmeti cap esforç, degut al propi pes i les vibracions. 

Les connexions han de ser fàcilment desmuntables per tal de facilitar l'accés a l'equip en cas de reparació o substitució. 
Els aparells han de funcionar sota qualsevol condició de càrrega sense produir vibracions o sorolls inacceptables. 
La prova de servei ha d’estar feta. 
APARELLS CONNECTATS A CONDUCTES: 

Ha d’estar connectada al conducte al que dóna servei. La unió ha de ser estanca i no s’ han de transmetre esforços entre el 

conducte i l’equip. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
El muntatge s’ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S’ ha de seguir la seqüència de 
muntatge proposada pel fabricant. 

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques de l’aparell. 

S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les especificades al projecte. 

Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents subministraments. 
 Abans d'efectuar les unions, es repassaran i netejaran els extrems dels tubs per eliminar les rebabes que hi puguin haver. Els 
extrems de les canonades han d’estar preparats d’acord amb el sistema de connexió que s’ hagi de fer. Entre les dues parts de 
les unions s’ha d’interposar el material necessari per a l’obtenció d’una estanquitat perfecta i duradora, a la temperatura i 
pressió de servei.  

No es retiraran les proteccions de les boques de connexió fins que no es procedeixi a la seva unió. 

Un cop instal·lat l'equip, s’ha de procedir  a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retal ls de 

tubs, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

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 
 
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.  
- Comprovació de  la correcta ubicació dels elements absorbents de vibracions segons indicacions del fabricant. 

CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S’han de comprovar tots els climatitzadors, rebuts. En qualsevol altre cas la DF haurà de determinar la intensitat de la presa de 
mostres. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Control del nivell sonor. Estudi acústic. 
- Ajust i equilibrat segons la IT 2.3 del RITE. 
- 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. 
- 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 anomalies, s’han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari s’ha de 
substituir el material afectat. 

 
  

____________________________________________________________________________ 



Projecte per a un nou Centre Cívic als equipaments de la pl. Dr. Bonet 
 
 
 

 

 

 Pàgina:  225 
 

 
  
 
  

KE -  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
KEG -  APARELLS DE CLIMATITZACIÓ PARTITS D'EXPANSIÓ DIRECTA 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
KEGEE5L6. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Condicionadors i bombes de calor partits d’expansió directa. 
S’han considerat els següents tipus d’aparells: 
- Condicionadors o bombes amb unitat interior de tipus mural 
- Condicionadors o bombes amb unitat interior per a anar a terra o al sostre 
- Condicionadors o bombes amb unitat interior de tipus cassette 
- Condicionadors o bombes amb unitat interior per a conductes 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig de la unitat d’obra 
- Muntatge de la unitat exterior al suport 
- Muntatge de la unitat interior al suport 
- Connexió del circuit frigorífic entre ambdues unitats 
- Connexió de la xarxa elèctrica d’ambdues unitats 
- Connexió al circuit de control 
- Connexió del drenatge 
- Posada en marxa del equip 
- Prova de servei 
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de tubs, etc. 
En els aparells connectats a conductes, a més: 
- Connexió al conducte 

CONDICIONS GENERALS: 
Les posicions d’ ambdues unitats han de ser les reflectides a la DT o, en el seu defecte, les indicades per la DF. 
Els equips han de quedar fixats sòlidament als suports pels punts previstos a les instruccions d’instal·lació del fabricant. No 
s’han de transmetre vibracions ni sorolls als suports. 
Els suports han de ser adequats al tipus d’aparell que han de subjectar. 
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 elements de mesura, control, protecció i maniobra s’han d’instal·lar en llocs visibles i fà cilment accessibles, sense 
necessitat de desmuntar cap part de la instal·lació, particularment quan compleixin funcions de seguretat. 
Els equips que necessitin operacions periòdiques de manteniment han de situar-se en emplaç aments que permetin la plena 
accessibilitat de totes les seves parts, atenent als requeriments mínims més exigents entre els marcats per la reglamentació 
vigent i les recomanacions del fabricant. 
Per aquells equips proveïts d’elements que per una o altre raó hagin de quedar ocults, s’ha de preveure un sistema de fà cil 
accés per mitjà de portes, mampares, pannells o altres elements. La situació exacte d’aquests elements d’accés ha de ser 
indicada durant la fase de muntatge i quedarà reflectida en els plànols finals de la instal· lació. 
Les parts mòbils de l’aparell, com ara ventiladors i comportes, s’ han de poder moure lliurement sense entrar en contacte amb 
elements de l’obra, el conducte o la pròpia instal·lació. 
Ha d’estar connectat a la xarxa d’alimentació elèctrica, la de protecció elè ctrica, i la de control, amb cables de les seccions i 
tipus indicats a les instruccions tècniques del fabricant i que compleixin les especificacions fixades a les seves partides d’obra. 
La instal·lació elèctrica de potència i la de control no poden anar sota el mateix conducte. En cas d’ anar muntada sota una 
canal, aleshores han d’anar en compartiments diferents. 
Les connexions elèctriques han d’estar fetes a dintre de les caixes de connexió. 
No ha de ser possible el contacte accidental amb les parts elè ctricament actives un cop acabades les feines de muntatge. 
Els cables elèctrics han de quedar subjectats per la coberta a la carcassa de la caixa de connexions o de l’aparell, de manera 
que no es transmetin esforços a la connexió elèctrica. 
Els conductors de fase, el neutre i el de protecció, han de quedar rígidament fixats mitjançant pressió  de cargol als borns de 
connexió. 
No s’han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs, canals o cables) i els components de 
l’equip. 
Els cables elèctrics i els tubs frigorífics han d’ entrar als aparells pels punts previstos pel fabricant. 
Les connexions dels equips i aparells a les canonades ha d’estar feta de manera que entre la canonada i l’aparell no es 
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transmeti cap esforç, degut al propi pes i les vibracions. 

Les connexions han de ser fàcilment desmuntables per tal de facilitar l'accés a l'equip en cas de reparació o substitució. 
Els conductes d’interconnexió han de quedar acoblats amb la unitat interior i respectar la distà ncia horitzontal i vertical entre 
ambdues unitats, que s’indiquen a les instruccions d’instal·lació. 
Els aparells han de funcionar sota qualsevol condició de càrrega sense produir vibracions o sorolls inacceptables. 
La prova de servei ha d’estar feta. 
APARELLS CONNECTATS A CONDUCTES: 
La unitat interior ha de quedar connectada al conducte al que dóna servei. 
No s’han de transmetre esforços ni vibracions entre l’aparell i els conductes. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
El muntatge s’ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S’ ha de seguir la seqüència de 
muntatge proposada pel fabricant. 

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques de l’aparell. 

S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les especificades al projecte. 

Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents subministraments. 
Les connexions de la instal·lació frigorífica i les connexions de desguà s han de ser estanques. Han d'anar segellades amb el  
sistema d'estanquitat aprovat pel fabricant. 
 Abans d'efectuar les unions, es repassaran i netejaran els extrems dels tubs per eliminar les rebabes que hi puguin haver. Els 
extrems de les canonades han d’estar preparats d’acord amb el sistema de connexió que s’ hagi de fer. Entre les dues parts de 
les unions s’ha d’interposar el material necessari per a l’obtenció d’una estanquitat perfecta i duradora, a la temperatura i 
pressió de servei.  

No es retiraran les proteccions de les boques de connexió fins que no es procedeixi a la seva unió. 

Un cop instal·lat l'equip, s’ha de procedir  a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de 

tubs, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

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 
 
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.  
- Comprovació de  la correcta ubicació dels elements absorbents de vibracions segons indicacions del fabricant. 
- Control específic als aparells: 
     - Verificació de la instal·lació correcta del sistema de recollida del condensat 
     - Verificació de la no existència de bosses d’aire ni de sorolls i vibracions. 
     - Verificació del sistema de filtres, en els casos d’aplicació, segons les indicacions següents: 
          - S’han d’emplenar prefiltres per a mantenir nets els components de les unitats de ventilació i tractament d’aire, així 
com prolongar la vida ú til dels filtres finals. Els prefiltres s’han d’instal·lar a l’entrada de l’aire exterior de la unitat de tractament, 
així com a l’entrada de l’aire de retorn. 
          - Els filtres finals s’han d’instal·lar després de la secció de tractament i, quant els locals a climatitzar siguin 
especialment sensibles a la brutícia, despré s del ventilador d’impulsió, procurant que la distribució de l’aire sobre la secció de 
filtres sigui uniforme. 
          - En totes les seccions de filtrat, excepte les situades en preses d’aire exterior, s’han de garantir les condicions de 
funcionament en sec; la humitat relativa de l’aire  ha de ser sempre inferior al 90%. 
          - Les seccions de filtres de la classe G4 o menor per a les categories d’aire interior IDA 1, IDA 2 i IDA 3 només han 
de ser admeses com a secc iones addicionals a les indicades a la taula 1.4.2.5 
          - Els aparells de recuperació de calor han d’estar protegits amb secció de filtres de classe F6 o superior. 
     - Proves de funcionament, s’ha de verificar el funcionament específic de cada aparell: 
          - Ventiladors (s’ha de comprovar: sentit de gir, velocitats, cabals, sorolls, consum elèctric, etc.). 
          - Bateries (temperatures, pressió, accionament vàlvules de tres vies) 
          - Impulsió (temperatura, humitat, etc.) 
     - Comprovació del rendiment de bateries i de  la regulació de l’aparell. 
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CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S’han de comprovar tots els climatitzadors, rebuts. En qualsevol altre cas la DF haurà de determinar la intensitat de la presa de 
mostres. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Control del nivell sonor. Estudi acústic. 
- Ajust i equilibrat segons la IT 2.3 del RITE. 
- 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. 
- 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 anomalies, s’han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari s’ha de 
substituir el material afectat. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

KG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
KG2 -  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
 
KG22 -  TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
KG22TK1K. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Tub flexible no metàl·lic, de fins a 250 mm de diàmetre nominal, col·locat. 

S'han considerat els tipus de tubs següents:  

- Tubs de PVC corrugats 

- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l'exterior i corrugada la interior 

- Tubs de material lliure d'halògens 

- Tubs de polipropilè 

- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l'exterior i llisa la interior  

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Tubs col·locats encastats 

- Tubs col·locats sota paviment 

- Tubs col·locats sobre sostremort 

- Tubs col·locats al fons de la rasa  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig del traçat del tub 

- L'estesa, fixació o col·locació del tub 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.  

  

CONDICIONS GENERALS:  

El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre 

aquests i les caixes de mecanismes.  

S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la què s'ha d'efectuar 

el tractament superficial.  

Toleràncies d'instal·lació:  

- Penetració dels tubs dintre les caixes: ± 2 mm  

  

ENCASTAT:  

El tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix.  

Recobriment de guix:  >= 1 cm  

  

SOBRE SOSTREMORT:  

El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat en el cel ras.  

  

MUNTAT A SOTA D'UN PAVIMENT  

El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base.  

Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs de morter cada metre, com a mínim.  
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CANALITZACIÓ SOTERRADA:  

El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment.  

El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre 

aquests i les caixes de mecanismes.  

Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3  

Distància entre el tub i la capa de protecció:  >= 10 cm  

Fondària de les rases:  >= 40 cm  

Penetració del tub dins dels pericons:  10 cm  

Toleràncies d'execució:  

- Penetració del tub dins dels pericons:  ± 10 mm  

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  

Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la DF 

Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats per 

aquest. Els accessoris d'unió i en general tots els accessoris que intervenen en la canalització 

han de ser els adequats al tipus i característiques del tub a col·locar. 

S'ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les especificades 

a la DT del projecte. 

Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques. 

Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes 

d'embalatges, retalls de tubs, etc.  

  

CANALITZACIÓ SOTERRADA:  

El tub ha de quedar alineat en el fons de la rasa nivellant-lo amb una capa de sorra garbejada i 

netejant-la de possibles obstacles (pedra, runa, etc.)  

Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o coberta d'avís i protecció mecànica (maons, 

plaques de formigó, etc.).  

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels 

elements o dels punts per connectar.  

La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en 

la resta de muntatges.  

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.  

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  

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

Tensión. REBT 2002.  

UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales.  

UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos 

particulares para sistemas de tubos curvables.  

UNE-EN 50086-2-3:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos 

particulares para sistemas de tubos flexibles.  

  

CANALITZACIÓ SOTERRADA:  

UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 2-4: requisitos 

particulares para sistemas de tubos enterrados.  

 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst. 

- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li correspon 

segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats. 

- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats. 

- Verificar el grau de protecció IP 

- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció. 

- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra. 

- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions a 

distàncies inferiors a l'indicat al R.E.B.T. 

- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris adequats. 
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- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte.  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

- Informe amb els resultats dels controls efectuats.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

KM -  INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 
 
KM3 -  EXTINTORS 
 
KM31 -  EXTINTORS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
KM31271K. 
 
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 mò bil de forma estable i segura, de tal manera que permeti el seu transport 

sense perill de despendre's. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra 

Incendios. 

Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a organisme de control 

per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació que l’empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d’empreses instal·ladores/mantenidores de sistemes 
de protecció  contra incendis. 
- Comprovació de  la correcta implantació de la instal·lació d’extintors mòbils 
- Control de la correcta situació  dels extintors segons especificacions del projecte, verificar: 
     - Col·locació d’extintors a una alçada de <= 1,7 m. 
     - Accessibilitat i situació propera a una sortida 
     - Situació a les zones amb més risc d’incendis 
     - Distància a recórrer fins a arribar a un extintor <= 15 m. 
     - Senyalització dels extintors 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S’ha de comprovar un nombre determinat d’extintors, fixat en cada cas per la DF. S’ha de  procurar mostrejar les diferents 

zones, especialment aquelles amb un risc més elevat. Zones amb transformadors, motors, calderes, quadres elèctrics, sales de 

màquines, locals d’emmagatzematge de combustible i productes inflamables, etc.  

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
En cas de resultats negatius i anomalies, s’han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari s’ha de 
substituir el material afectat. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

KP -  INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES DE GESTIÓ I INTEGRACIÓ 
 
KP4 -  CABLES PER A TRANSMISSIÓ DE SENYAL 
 
KP42 -  CABLES DE TELEFONIA AMB CONDUCTORS DE COURE 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
KP422124. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Cables de transmissió telefònica i de transmissió de video col·locats.  

S'han contemplat els tipus de col·locacions següents:  

- Col·locat superficialment  

- Col·locat en tub  

- Col·locat en canal o safata  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig de la unitat d'obra  

- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas  

- Connexió al circuit de comunicació  

  

COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:  

El cable ha de quedar fixat als paraments o al sostre mitjançant brides, collarins o abraçadores 
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de forma que no en surti perjudicada la coberta.  

Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar alineada 

paral·lelament al sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la fixada al projecte.  

Distància horitzontal entre fixacions:  <= 80cm  

Distància vertical entre fixacions:  <= 150cm  

  

CABLE COL.LOCAT EN TUB:  

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.  

  

COL·LOCACIÓ EN CANAL O SAFATA:  

En el cas de que per cada compartiment discorrin més de vuit cables, aquests han d'estar encintats 

en grups de vuit com a màxim, identificant-los convenientment. La canalització principal 

s'instal·larà, sempre que l'edificació ho permeti, en espais previstos per als passos 

d'instal·lacions d'aquests tipus, com galeries de servei o passos registrables en les zones comunes 

de l'edificació.   

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  

L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la 

bobina.  

Temperatura del conductor durant la seva instal·lació:  >= 0°C  

No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions.  

  

CABLE COL.LOCAT EN TUB:  

El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors.  

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.  

- Control del procés de muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació. S'ha de 

verificar:  

- Distàncies respecte senyals Forts (BT) o emissors de "soroll" (reactàncies etc.)  

- Canalització correcta, amb safata (metàl·lica galvanitzada) o tub protector Ø mínim 16 mm. 

Identificació de conductors o circuits  

- Accessibilitat en registres. Caixes de connexió. Armaris repartidors etc.  

- Verificar continuïtat elèctrica dels conductors, correspondència d'aparells, inexistència de 

curtcircuits, encreuaments o contactes a terra en el cablejat.  

- Certificar totes les preses de veu i dades segons l'estàndard de la categoria del material.  

- Verificar el funcionament de centraletes  

- Verificar el funcionament dels aparells receptors  

  

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 verificar l'execució al cablejat, i el funcionament de la totalitat de preses de veu i dades.  

  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, 

en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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KP -  INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES DE GESTIÓ I INTEGRACIÓ 
 
KP5 -  INSTAL·LACIONS TELEFÒNIQUES 
 
KP53 -  PRESES DE SENYAL TELEFÒNICA 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
KP5311A3I3NN,KP53J100. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Preses de senyals telefòniques per a comunicació telefònica.  

S'han considerat els muntatges següents:  

- Muntada superficialment 

- Encastada  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Muntades superficialment:  

- Fixació de la caixa al parament  

Encastades:  

- Col·locació de la caixa dins el corresponent caixetí encastat prèviament  

  

CONDICIONS GENERALS:  

Com a mínim s'ha d'instal·lar una presa per habitatge, una per oficina i una per nau, en llocs 

accessibles. 

Distància mínima als serveis d'aigua, electricitat, calefacció i gas :  5 cm 

Distància al terra per a telèfon mural :  1,50 m  

Distància al terra per a telèfon sobre taula :  0,20 m   

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
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.  

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

KP -  INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES DE GESTIÓ I INTEGRACIÓ 
 
KP7 -  SISTEMES DE TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES 
 
KP73 -  ELEMENTS DE CONNEXIÓ PER A SISTEMES DE TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
KP731J810002. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Connectors per a instal·lacions de comunicacions, col·locats. 
S'han contemplat els tipus de connectors següents: 
- Connectors de 8 vies per a cables amb conductors metàl· lics, amb o sense pantalla 
- Connectors per a cables de fibra òptica del tipus ST 
- Connectors per a cables de fibra òptica del tipus SC 
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- Connectors per a cables de fibra òptica del tipus MTRJ 
- Connectors per a cables de fibra òptica del tipus LC 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d’obra 
- Preparació de l'extrem del cable 
- Execució de la connexió 
- Fixació a la caixa amb ajut de l'adaptador 
- Prova de funcionament 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de cables, etc. 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
El connector ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes. 
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre sí. 
Les connexions han d'estar fetes. 
No s'han de transmetre esforços entre la connexió  i el mecanisme. Per aquest motiu, el cable ha d'anar folgat a dintre de la 
caixa de mecanismes. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició:  ± 20 mm 

- Aplomat:  ± 2% 
CONNECTORS DE 8 VIES PER A CABLES AMB CONDUCTORS METÀL·LICS: 
En les instal·lacions fetes amb cables apantallats, els connectors també  han de ser del tipus apantallat, amb pantalla de 360º 
al voltant del connector. 
L'apantallament de la instal·lació  no es pot perdre en el connector , per tant, la pantalla del cable s'ha de connectar amb la 
pantalla del propi connector. 
CONNECTORS PER A CABLES DE FIBRA ÒPTICA: 
La qualitat i característica del senyal òptic no poden alterar-se en el punt de connexió  entre la fibra i el connector. 
Així mateix, no es pot perdre la qualitat i les característiques del senyal ò ptic per radis de curvatura excessivament petits en el 
traçat del cable de fibra òptica. 
 
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. 
Les connexions dels cables amb els connectors s'han de fer amb l'utillatge adequat. 
Les connexions s'han de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. 

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
S'ha de comprovar que les característiques tè cniques dels elements corresponen a les especificades al projecte. 
Un cop col·locat el connector, es procedirà  a la retirada de l'obra de tots els elements sobrants com ara embalatges, retalls de 
cables, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

NORMATIVA GENERAL: 

* UNE-EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos. 

* UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos. 

* EN 50173-1:2002 Information Technology. Generic cabling systems, Part 1: General requirements and office areas. 
CONNECTORS DE 8 VIES PER A CABLES AMB CONDUCTORS METÀL·LICS: 

* UNE-EN 60603-7:1999 Conectores para frecuencias inferiores a 3 MHz para uso con tarjetas impresas. Parte 7: 

Especificación particular para conectores de 8 vías, incluyendo los conectores fijos y libres con características de acoplamiento 

comunes, con garantía de calidad. 

* EN 60603-7-1:2002 Conectores para equipos electrónicos. Parte 7-1: Especificación particular de conectores de 8 vías, 

blindados, libres y fijos con características de acoplamiento comunes, de calidad evaluada. (Ratificada por AENOR en 

noviembre de 2002) 

* EN 60603-7-7:2002 Conectores para equipos electrónicos. Parte 7-7: Especificación particular para conectores de 8 vías, 

blindados, libres y fijos para la transmisión de datos con frecuencia de hasta 600 MHz (Categoría 7, Blindados). (Ratificada por 

AENOR en noviembre de 2002) 
 
  

____________________________________________________________________________ 
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E -  PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ 
 
EA -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
EAF -  TANCAMENTS PRACTICABLES D'ALUMINI 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EAF3GK901R,EAF3EC9C,EAF3CE9L,EAF3C29C,EAF3GK902R,EAF3639L,EAF3C19L,EAF3GK903R,EAF00001
,EAF7N39L,EAF3GK905R,EAF32C9L,EAF3GK909R,EAFA220L,EAF3C19C,EAF3CE9C,EAF7D17C,EAF3GK910
R,EAF3CD7C,EAF3GK911R,EAF32C7C,EAF3GK913R,EAF32D7C,EAF3GK916R,EAF3CC7C,EAF3GK922R,EA
F3GK921R,EAF3GK925R,EAF7N59L,EAF3GK926R,EAF3GK930R,EAF3GK933R,EAF3GK935R,EAFA636R,EAF
A210C,EAF1CA7C,EAFA638R,EAFAAJ0C,EAFA639R,EAFAA90C,EAF1KE3R. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Finestres, balconeres o portes d'alumini, anoditzat o lacat, amb tots els seus mecanismes per a 

un funcionament correcte d'obertura i tancament, col·locades sobre un bastiment de base, i amb els 

tapajunts col·locats.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Finestres o balconeres:  

- Replanteig 

- Col·locació, aplomat i anivellat de la finestra o balconera 

- Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base i segellat 

- Eliminació de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas 

- Col·locació dels mecanismes  

- Col·locació dels tapajunts  

- Neteja de tots els elements  

Portes:  

- Replanteig 

- Col·locació, aplomat i anivellat del bastiment, i segellat dels junts 

- Muntatge de les fulles mòbils 

- Eliminació dels rigiditzadors 

- Col·locació dels mecanismes i els tapajunts 

- Neteja de tots els elements  

  

CONDICIONS GENERALS:  

Ha d'obrir i tancar correctament.  

El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos.  

No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment.  

Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures.  

D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els valors d'aillament tèrmic i acústic previstos.  

Franquícia entre la fulla i el bastiment:  <= 0,2 cm  

Toleràncies d'execució:  

- Replanteig:  ± 10 mm  

- Nivell previst:  ± 5 mm  

- Horitzontalitat:  ± 1 mm/m  

- Aplomat:  ± 2 mm/m  

- Pla previst del bastiment respecte de la paret:  ± 2 mm  

  

FINESTRES O BALCONERES:  

El bastiment ha d'estar subjectat al bastiment de base amb visos autorroscants o de rosca mètrica, 

d'acer inoxidable o cadmiat, separats 60 cm com a màxim, i a menys de 30 cm dels extrems.  

Una vegada col·locada la finestra o balconera ha de mantenir els valors de permeabilitat a l'aire, 

estanquitat a l'aigua i resistència al vent indicats a la DT.  

  

PORTES:  

El bastiment ha d'estar travat a l'obra amb ancoratges galvanitzats, separats 60 cm com a màxim, 

i a menys de 30 cm dels extrems.  

Franquícia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm  

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Per a la col·locació del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del parament o del 
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suport al qual estigui subjecte.  

S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra l'impacte 

durant tot el procés constructiu, i d'altres que mantinguin l'escairat fins que quedi ben travat.  

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
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:  

- Comprovació geomètrica de l'element de tancament 

- Replanteig 

- Col·locació, aplomat i anivellat de la finestra o balconada 

- Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base i segellat 

- Eliminació de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas 

- Col·locació dels mecanismes 

- Col·locació dels tapajunts 

- Neteja de tots els elements  

  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

- Inspecció visual i comprovació de funcionament de la unitat acabada.  

  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  

  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 

d'execució.  

La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a 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.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. AMIDAMENTS I PRESSUPOST 
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AMIDAMENTS Data: 30/05/17 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST ESPIRALL 2
Capítol 01  URBANITZACIÓ PL. DOCTOR BONET
Titol 3 01  ENDERROC I MOVIMENT DE TERRES

1 FQB3R12R u Transport de jardinera existent de posts de fusta de pi tractada en autoclau, de forma quadrada, de 100x100 cm
i 100 cm d'alcària de mides aproximades, col·locada superficialment sense fixacions. Transport amb camió grua
a dipòsit municipal.

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

1 Jardineres existents 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

2 F21Q111R u Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, transport dins la mateixa obra, protecció,
embalatge i emmagatzament per la posterior reposició a la mateixa obra.

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

1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 F21Q123R u Desmuntatge de banc de pedra o formigó de fins a 3 m de llargària, protecció del conjunt, càrrega manual i
mecànica de l'equipamen, transport i emmagatzematge dins la meteixa obra per posterior reposició.

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

4 F21Q250R u Retirada de paperera ancorada al terra, protecció, embalatge i emmagatzament dins la mateixa obra per
posterior reposició.

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

5 F2194JC5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

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

1 Davant Centre Rociero 1,000 106,000 106,000

2 Darrera Bloc habitatges 1,000 64,000 64,000

3 Davant i laterals Centre Obert 1,000 127,000 127,000

4 Plaça dins canals 1,000 288,000 288,000

5 Ampliació escosells 3,000 1,800 0,200 1,080

6 Paviments malmesos/mermes 1,000 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 596,080

6 F2194AA1 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega
sobre camió

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

1 Pericons 2,000 0,600 0,600 0,720

2 Escosells nous 4,000 2,000 1,500 12,000

3 Ampliació escosells 6,000 1,800 0,200 2,160

4 Nou Vestíbul C. Obert 1,000 56,000 56,000

5 Nou edifici 1,000 20,500 20,500

6 Mermes 1,000 4,000 4,000

EUR
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AMIDAMENTS Data: 30/05/17 Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 95,380

7 F2193B1R m Demolició de peça ceràmica encastada a paviment i sanejament de la junta per posterior junt amb material
elàstic, amb mitjans manuals, compressor i càrrega mecànica sobre camió

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

1 Juntes pista 3,000 22,500 67,500

2 3,000 18,000 54,000

TOTAL AMIDAMENT 121,500

8 F2194AKR m2 Demolició de canal de formigó de recollida d'aigua de la plaça, de fins a 40 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària,
amb compressor i càrrega sobre camió. Inclou la fer la rasa per col·locar posteriorment una canal prefabricada.

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

1 Canal 2,000 32,830 0,300 19,698

2 2,000 24,300 0,300 14,580

TOTAL AMIDAMENT 34,278

9 F222H422 m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica del material excavat

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

1 Escossell gran existent 1,000 3,000 3,000 0,300 2,700

TOTAL AMIDAMENT 2,700

10 E222B432 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

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

1 Connexió claveguera Centre Obert 1,000 6,000 0,400 0,500 1,200

TOTAL AMIDAMENT 1,200

11 F228560F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades
de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

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

1 Canal 2,000 32,830 0,300 0,400 7,879

2 2,000 24,300 0,300 0,400 5,832

TOTAL AMIDAMENT 13,711

12 F21R1265 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)

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

1 Arbres a arrancar 30,000 30,000

TOTAL AMIDAMENT 30,000

13 F2R3506R m3 Transport de terres i runa 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

EUR
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AMIDAMENTS Data: 30/05/17 Pàg.: 3

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

1 Banc formigó 1,000 3,000 0,800 0,200 0,480

2 Panots 1,000 596,080 0,100 59,608

3 Formigó 1,000 95,380 0,150 14,307

4 Canal formigó 1,000 34,280 0,600 20,568

5 Peça ceràmica 1,000 121,500 0,080 0,100 0,972

6 Excavació pou 1,000 2,700 2,700

7 Excavació rasa instal. 1,000 1,200 1,200

8 Runa execució obra 1,000 5,000 5,000

9 Esponjament 20% 0,200 104,850 20,970

TOTAL AMIDAMENT 125,805

14 F2RA7580 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

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

1 Banc formigó 1,000 3,000 0,800 0,200 0,480

2 Panots 1,000 596,080 0,100 59,608

3 Formigó 1,000 95,380 0,150 14,307

4 Canal formigó 1,000 34,280 0,600 20,568

5 Peça ceràmica 1,000 121,500 0,080 0,100 0,972

6 Excavació pou 1,000 2,700 2,700

7 Excavació rasa instal. 1,000 1,200 1,200

8 Runa execució obra 1,000 5,000 5,000

9 Esponjament 20% 0,200 104,850 20,970

TOTAL AMIDAMENT 125,805

Obra 01 PRESSUPOST ESPIRALL 2
Capítol 01  URBANITZACIÓ PL. DOCTOR BONET
Titol 3 02  PAVIMENTS

1 F9E1310G m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm ratllat, classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta
amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland, igual que el de la plaça Abat Blach

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

1 Reparació zones malmeses 1,000 30,000 30,000

2 Mermes 1,000 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 40,000

2 E921201F m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM

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

1 Escosells 16,000 1,000 1,000 0,100 1,600

2 12,000 1,000 0,800 0,100 0,960

3 Mermes 1,000 0,500 0,500

EUR
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AMIDAMENTS Data: 30/05/17 Pàg.: 4

TOTAL AMIDAMENT 3,060

3 E2255P90 m3 Reblert de rasa o pou amb granulats de material reciclat mixt, en tongades de 50 cm com a màxim

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

1 Forjat sanitari antiga AAVV 1,000 60,000 0,600 36,000

2 Mermes 1,000 16,000 16,000

TOTAL AMIDAMENT 52,000

4 F936NM11 m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència tova i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual,
acabat reglejat

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

1 Edifici enderrocat 1,000 70,000 0,150 10,500

2 Escosells 16,000 1,000 1,000 0,150 2,400

3 12,000 1,000 0,800 0,150 1,440

4 Rampa CO 1,000 2,100 2,800 0,100 0,588

5 Base rigola 1,000 104,000 0,100 10,400

6 Mermes 1,000 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 29,328

5 F9H11KRR t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-8 amb granulat granític i betum
sintètic de color vermellós igual que a la Plaça Pau Casals de penetració (marca firtec o similar), de 4 cm de
gruix, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall, sobre base de formigó existent o nova. Inclòs remats
especials en punts conflictius en escossells, canals, arquetes, etc. i juntes de dilatació on marqui la Direcció
Facultativa.

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

1 Davant C. Rociero 1,000 106,630 0,040 0,960 4,095

2 Davant bloc habitatges 1,000 64,000 0,040 0,960 2,458

3 Plaça Dr. Bonet 1,000 291,690 0,040 0,960 11,201

4 Entre pl. Pau Casals 1,000 133,000 0,040 0,960 5,107

5 Davant C. Obert 1,000 116,000 0,040 0,960 4,454

6 Mermes 1,000 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 30,315

6 F97433ER m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color gris, de 30x30x8 cm, col·locades amb
morter i rejuntades amb beurada de ciment gris

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

1 Base rigola 1,000 110,000 110,000

TOTAL AMIDAMENT 110,000

7 F9H1XXY u Transport de l'equip estenedora i compactadora i fresat cantells, encontres i remats. En aquesta partida està
inclos el transport de l'equip necessari i tots els mitjans materials necessaris per a la correcta execució i acabat
del paviment.

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

1 1,000 1,000
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 F9F5CC0R u Reposició de peces malmeses del contorn de la pista central, peces de formigo de forma rectangular de 15x30
cm i 5 cm de gruix, col·locat amb morter de ciment 1:4. Inclou tall amb disc, l'enderroc, la reposició amb peces
iguals i la retirada de runa a camió o contenidor.

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

1 Peces malmeses 25,000 25,000

TOTAL AMIDAMENT 25,000

9 EDKZ3154FA7R u Recol·locació de tots els bastiments i tapes de pericons, pous i arquetes de totes mides, dels serveis de gas,
aigua, rec i il·luminació existent, de fosa grisa o material plàstic, col·locat amb morter. Inclou la reposició de nou
si es trenca durant l'obra.

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

1 Arquetes existents 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 K9Z2210R m2 Polit del paviment de formigó de la pista central de la plaça.

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

1 Paviment existent plaça 1,000 22,500 18,000 405,000

TOTAL AMIDAMENT 405,000

11 F9G22K2R m3 Reomplert de les juntes de la pista sanejades, amb morter de resines especial per ambient exterior del mateix
color que les peces ceràmiques, per a refer les peces malmeses, inclou tots els treballs d'execució manual
necessaris per tal de definir la línia exacte entre el paviment ceràmic (reparat) i el canto del paviment de formigó,
també reparat i que en aquest cas ha de ser del color del formigó. A executar seguint les instruccions de la DO
específiques per aquesta partida de detall.

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

1 Juntes pista 3,000 22,500 0,060 0,100 0,405

2 3,000 18,000 0,060 0,100 0,324

TOTAL AMIDAMENT 0,729

12 K9Z31K1R m2 Reparació del paviment de formigó de la pista, zones fisurades, esquedades i escantonades, amb morter de
resines epoxid amb acabat del mateix color que la pista.

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

1 Juntes pista 3,000 22,500 0,100 6,750

2 3,000 18,000 0,100 5,400

TOTAL AMIDAMENT 12,150

Obra 01 PRESSUPOST ESPIRALL 2
Capítol 01  URBANITZACIÓ PL. DOCTOR BONET
Titol 3 03  ABASTIMENT I RECOLLIDA D'AIGÜES

1 FDK28K0R u Pericó de connexió de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a la connexió de la canaleta de recollida d'aigües,
amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter
mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra
de la mateixa excavació, totalment acabat. Inclou la connexió a l'embornal actual, amb de tub 200 mm.,
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bastiment i tapa de fosa grisa.

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

1 Pericons 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 FD7JE186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

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

1 Connexió embornals 2,000 3,000 6,000

2 Pas sota rampa 1,000 4,000 4,000

3 Sota rigola 1,000 104,000 104,000

TOTAL AMIDAMENT 114,000

3 FD5J4K0R u Modificació de caixa d'embornal existent per poser-lo a nivell del nou paviment i connextar-hi la canaleta de
recollida d'aigües, aporfitant el mateix bastiment i reixa.

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

1 Embornals 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 KD5J4F08 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de
10 cm de formigó HM-20/P/20/I

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

1 Embornals plaça 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

5 GD5Z7EC4 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 655x355x55 mm, classe C250 segons
norma UNE-EN 124 i 10 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter

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

1 Embornals plaça 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01 PRESSUPOST ESPIRALL 2
Capítol 01  URBANITZACIÓ PL. DOCTOR BONET
Titol 3 04  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I OBRA CIVIL
Capítol (1) 01  INSTAL·LACIONS

1 FHM11J2A u Columna tubular de planxa d'acer galvanitzat, de 6,5 m. d'alçada, preperada per lluminaria a 6 m. d'alçada,
base platina i porta, protecció del peu de la columna contra oxidacins amb Salican color galvanitzat fins la
portella, columna col.locada sobre dau de formigó. Compren perns d'ancoratge, base de formigó de 0.6x0.6x0.7
m. amb formigó HA-250, grua, tota la preinstal.lació electrica amb caixa de fusibles setem, conductors elèctrics
interior de 1000 v, ... totalment instal.lada.

Columna model Plus de la casa Roure, o similar. Columa de 6,50 m. amb fixacio lateral. Una lluminaria a 6 m.
d'alçada per tub de 42 mm., amb una inclinació de 0 graus. Columna amb protecció Salican fins la portella de
registreipole, color  galvanitzati igual que la columna.
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Compren la columna, instal.lació electrica interior amb caixa de fusibles Sertem, perns d'ancoratge, l'excabació
per la base de la columna, fer  la cimentació base de dormigó de la cimentació, etc. Totalment instal.lada

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 FHM11J2U u Columna tubular de planxa d'acer galvanitzat, de 6,5 m. d'alçada, preperada per lluminaria a 4 m. i a 6 m.
d'alçada, base platina i porta, protecció del peu de la columna contra oxidacins amb Salican color galvanitzat fins
la portella, columna col.locada sobre dau de formigó. Compren perns d'ancoratge, base de formigó de
0.6x0.6x0.7 m. amb formigó HA-250, grua, tota la preinstal.lació electrica amb caixa de fusibles setem,
conductors elèctrics interior de 1000 v, ... totalment instal.lada.

Columna model Plus de la casa Roure, o similar. Columa de 6,50 m. amb fixacio lateral. Una lluminaria a 6 m.
d'alçada i un altre oposada a 4 m. d'alçada i per tub de 40 mm., totres dues amb una inclinació positiva de 0
graus. Columna amb protecció Salican  fins la portella de registreipole, color  galvanitzati igual que la columna.

Compren la columna, instal.lació electrica interior amb caixa de fusibles Sertem, perns d'ancoratge, l'excabació
per la base de la columna, fer  la cimentació base de dormigó de la cimentació, etc. Totalment instal.lada

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 FHN33C3A u Lluminària de LEDS per a vial de distribució asimètrica amb cos alumini fos, amb LED estancs amb grau de
protecció IP-66 i IK08, amb un dispositiu d'alimentació i control regulablel, flux lluminós 6100 lumen, temperatura
de color 4000 K, vida útil >= 83000 h, aïllament elèctric classe I, amb accessori per fixar lateralment i acoblat al
suport. Compren la lluminaria totalment instal.lada, connectada i en funcionament.

Lluminària per inseció lateral amb rub de 40 mm., de la casa Carandini, model V.MAX.L064.V2, C/PROTEC
de 6100 lums, a 4000ºK,  o  similar.

Es valoraran característiques  de la lluminaria,  vida útil, etc.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

4 FHN33C3H u lum LED per a vial de distribució asimètrica amb cos alumini fos, amb LED estancs amb grau de protecció IP-66
i IK08, amb un dispositiu d'alimentació i control regulablel, flux lluminós 6100 lumen, temperatura de color 4000
K, vida útil >= 83000 h, aïllament elèctric classe I, amb accessori per fixar lateralment i acoblat al suport.
Compren la lluminaria totalment instal.lada, connectada i en funcionament.

Lluminària per inseció lateral amb rub de 40 mm., de la casa Carandini, model V.MAX.L044.V1, C/PROTEC
de 6100 lums, a 4000ºK,  o  similar.
Es valoraran característiques  de la lluminaria,  vida útil, etc.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5 EGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6
mm de diàmetre, clavada a terra

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

6 EG312554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de
secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

AMIDAMENT DIRECTE 100,000
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7 EG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 110,000

8 EG22RG1K m Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada

AMIDAMENT DIRECTE 130,000

9 EG312344 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, col·locat en tub

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

10 EG21H71J m Tub rígid de plàstic sense halògens, 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

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

11 EG151112 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 70x70 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

12 EGD122FG u Legalització de l'ampliació enllumenat. Compren els butlletins degudament sellats per una ECA., taxes, etc.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

13 EG1B04D u Partida alçada, per fer la retirada de bàcul de 8x1.5 m.,  la lluminària, picar la la cimentació i retirada de runa.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

Obra 01 PRESSUPOST ESPIRALL 2
Capítol 01  URBANITZACIÓ PL. DOCTOR BONET
Titol 3 04  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I OBRA CIVIL
Capítol (1) 02  OBRA CIVIL

1 EDKZ3154FA36 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb
morter . Article: ref. HPHPUE de la serie Pastes d'unió de HISPALAM

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

2 FDK282C9 u Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de
gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció
en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

3 F2226A22 m3 Excavació de rasa de més de 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny no classificat, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica del material excavat

AMIDAMENT DIRECTE 18,000

4 F227F00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'1,5 i menys de 2 m d'amplària, amb compactació del 95% PM
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AMIDAMENT DIRECTE 32,000

5 F228AJ00 M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorra per a drenatge, en tongades de
gruix  25  cm, utilitzant picó vibrant

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

6 F228510F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

7 FDGZU010 m Banda continua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la
canonada, per a malla senyalitzadora

AMIDAMENT DIRECTE 90,000

8 F2R34269 m3 Transport de terres i runes seleccionades a monodipòsit o centre de reciclatge, carregat amb mitjans mecànics i
temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km inclou canon
abocador

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

9 F9365H11 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual sobre la canalització de Telefonica

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

10 EG61CONQ Pa Partida a justificar per retirar un bàcul  d'enllumenat de 8 m. d'alçada, la lluminaria i picar la cimentació.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

11 EG61CONN Pa Partida a justificar per fer una connexió subterrània  estanca mitjança ´´torpedo´´.  compren la feina i el material.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST ESPIRALL 2
Capítol 01  URBANITZACIÓ PL. DOCTOR BONET
Titol 3 05  JARDINERIA I PLANTACIÓ

1 FR56VRR Pi Partida informativa - dins el capitol d'enderrocs, façanes i tancaments practicables s'inclouen tots els mitjans
necessaris per evitar la intrusió de personal aliè a l'obra durant l'execució de la mateixa, sobretot durant les nits i
caps de setmana.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 F991UB6R u Escocell rectangular de planxa d'acer corten, de 150x200x20 cm i de 10 mm de gruix, col·locat amb fonament i
anellat de formigó

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

1 Arbres nous 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 F991UB7R u Escocell rectangular de planxa d'acer corten, de 100x120x20 cm i de 10 mm de gruix, col·locat amb fonament i
anellat de formigó

EUR



Projecte per a un nou Centre Cívic als equipaments de la pl. Dr. Bonet

AMIDAMENTS Data: 30/05/17 Pàg.: 10

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

1 Arbres existents 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 F991UC36R u Complementar escossell/jardinera de la façana posterior del Centre Obert, de 80 cm de llarg, de planxa d'acer
'corten' de 500 mm d'alçària i 10 mm de gruix, fonament i anellat de formigó HM-20/P/40/I. Realització de paret
de bloc de formigó de 200x50 cm, col·locació de geotextil i reomplert de terres.

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

1 OLIVERA 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 FR6P147R u Trasplantament dins de l'obra d'arbre Prunus cerasifera Atropurpurea de 25 a 35 cm de perímetre de tronc,
inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals, excavació
de clot de plantació de 120x120x100 cm amb retroexcavadora (si es troba carbonat càlcic trencar aquesta capa),
plantació vertical amb camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb terres amb un mínim del 30% de
terra vegetal millorada (a especificar les característiques), primer reg (24h. posterior a la plantació), càrrega de
les terres sobrants a camió i tutors (aspratge doble). Inclou les feines de preparació, el subministrament i
col·locació de sistema de barrera anti-arrels ´´Reroot´´ o similar acanalada de 60 cm de profunditat i cinta d'unió
de juntes. Necessari seguir les condicions de plantació indicades per la tècnica de parcs i jardins de
l'Ajuntament..

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

1 Arbres a transplantar 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

6 FR44F83R u Subministrament de Fraxinus ornus de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i
profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ. Inclou excavació de clot de plantació de 150x150x150 cm
amb retroexcavadora (si es troba carbnat càlcic trencar aquesta capa), plantació vertical amb camió grua en el
nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb un mínim del 30% de terra vegetal millorada (a especificar les
característiques), primer reg (24h. posterior a la plantació) i càrrega de les terres sobrants a camió, tutors
(aspratge doble).. Inclou les feines de preparació, el subministrament i col·locació de sistema de barrera
anti-arrels ´´Reroot´´ o similar acanalada de 60 cm de profunditat i cinta d'unió de juntes. Necessari seguir les
condicions de plantació indicades per la tècnica de parcs i jardins de l'Ajuntament.

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

1 Arbres nous plaça 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

7 FR4P6JR Pa Instal·lació de sistema de reg soterrat per goteig en l'arbrat projectat. Subministrament i instal·lació de
programador elèctric digital, electrovàlvules i selenoides, vàlvules, filtres, arquetes de reg, i, subministrament i
instal·lació de canonades amb la part proporcional d'accessoris muntada i col·locada. Tub de goteig tipus
TECH-LINE o similar, amb goters autocompensants. Excavació i rebliment de rases.

Inclou els pericons i arquetes soterrades necessaries per a l'instal·lació, i tapes de fundició de registre de les
mateixes. Cada arbre disposarà d'un anell de reg específic i amb una línia independent un sistema Teche line
de gota gota soterrat per als parterres amb les heures.

Inclou boca de reg homologada per l'Ajuntament, a rosca, amb troneta i tapa solidària, orelles de fixació i virolla
de bronze.

I en general, tots els elements necessaris per disposar de tot el sistema acabat, inclosa la connexió a la xarxa
d'aigua, la gestió del subninistrament, butlletins, comptador.     claus en mà.
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST ESPIRALL 2
Capítol 01  URBANITZACIÓ PL. DOCTOR BONET
Titol 3 06  MOBILIARI

1 FQ11JC4R u Col·locació de banc de posts existent a la mateixa obra, de 2,1 m de llargària, amb respatller de fusta i amb
suports d'acer zincat, col·locat amb fixacions mecàniques

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

1 Bancs existents 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 MQ1QU210 u Decapat de banc envernissat o pintat de fusta, llargària 1,80 m (individual), a base d'aplicació de decapant
apropiat, rentat amb aigua a pressió controlada, repàs amb fregadora o ganiveta de zones amb graffitis,
envernissat amb 3 capes

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

1 Bancs existents 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 FQ13SK0R u Col·locació de banc de bloc de formigó de color gris, existent a la pròpia obra, col·locat recolzat sobre el
paviment

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

1 banc formigó existent 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 FQ213K1R u Col·locació de paperera trabucable existent, de planxa pintada d'1 mm de gruix, amb base perforada i suports de
50x20x1,5 mm, ancorada a paviment amb fixacions mecàniques

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

1 Paperera existent 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

5 FQ21BC65 u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer perforada i suports laterals de tub d'acer,
ancorada amb dau de formigó

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

1 Paperera nova 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 FQ115KQR u Recol·locació de cartellera existent a la pròpia obra, ancorat amb daus de formigó de 40x40x30 cm

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 FBB4B00R u Rètol informatiu d'obra de característiques i text indicat en obra per la direcció facultativa. Dimensions del rètol
de 1.500mm d’ample per 1.575mm d’alçada, format per 9 lamel·les d’acer galvanitzat, de 175mm d’alçada
cadascuna. Color Vermell: Pantone 485, Color Groc: Pantone 109, Text: Negre. Font: Helvetica. Sobre 2 suports
verticals, de formes arrodonides i sense arestes tallants, a 2.100mm del terra. Inclou fonament de 40x40x50 cm.
de formigó en massa a cadascun dels suports i el desmuntatge i gestió dels residus un cop acabada l'obra.

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

1 Cartell obra 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST ESPIRALL 2
Capítol 02  INTERVENCIÓ EN EDIFICIS
Titol 3 01  ENDERROC I MOVIMENT DE TERRES

1 K21126KR pa Enderroc d'edificació en testera, l'actual Associació de Veïns, de 650 m3 de volum aparent, de 5,50m d'alçària
màxima, amb estructura d'obra de fàbrica, amb enderroc de forjat sanitari, últimes filades de parets de fonament,
forjats de sostre, coberta de xapa, canals, baixants, parets, envans, paviments, sanitaris, acabats i instal·lacions
d'aigua, gas i electricitat, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor.
Inclou el tall amb disc de bigues, forjat i parets estructurals per tal de no afectar l'edifici a mantenir.

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

1 Edifici AAVV actual 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 FR56VRR Pi Partida informativa - dins el capitol d'enderrocs, façanes i tancaments practicables s'inclouen tots els mitjans
necessaris per evitar la intrusió de personal aliè a l'obra durant l'execució de la mateixa, sobretot durant les nits i
caps de setmana.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 K215371R m2 Desmuntatge de plaques metàl·liques conformades de coberta, elements de fixació i remats amb mitjans
manuals i càrrega manual de material per emmagatzematge a la pròpia obra per posterior col·locació al mateix
lloc. Càrrega de remats, coronaments i peces auxiliars malmeses a camió o contenidor.

Durant l'execució de la coberta no es podran obrir trams amplis que impedeixin que quedi tapat en cas de pluja.
A final de la jornada laboral el tram obert s'haurà de protegir amb lones que assegurin que en cas de pluja no
pugui penetrar l'aigua a l'interior de la camera exposada i filtrar a dins de l'edifici.

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

1 Centre Obert 1,000 42,600 8,920 379,992

2 Centre Rociero 1,000 33,000 8,950 295,350

TOTAL AMIDAMENT 675,342

4 K21D1011 m Arrencada de baixant i connexions als desguassos amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

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

1 Edifici a enderrocar 1,000 3,600 3,600

TOTAL AMIDAMENT 3,600

5 K21B302R m2 Arrencada de reixa o barrots metàl·lics amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

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

1 Edifici Centre Obert 12,000 2,210 26,520

2 2,000 1,240 2,480
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3 1,000 0,730 0,730

4 12,000 1,930 23,160

5 Edifici centre Rociero 2,000 1,620 3,240

6 2,000 2,070 4,140

7 4,000 1,800 7,200

8 12,000 1,860 22,320

9 Porta plegable entrada 1,000 4,700 4,700

TOTAL AMIDAMENT 94,490

6 K21A5R1R m2 Arrencada de porta metàl·lica enrotllable, inclosos motors, mecanismes, guies i accessoris, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

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

1 Edifici Centre Obert 12,000 7,240 86,880

TOTAL AMIDAMENT 86,880

7 K21487BR m Enderroc de llinda de perfil laminat i caixa de persiana d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

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

1 Edifici Centre Obert 9,000 7,240 65,160

TOTAL AMIDAMENT 65,160

8 K21A101R m2 Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

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

1 Edifici Centre Obert 12,000 2,210 26,520

2 2,000 1,240 2,480

3 1,000 0,730 0,730

4 12,000 1,930 23,160

5 Edifici centre Rociero 1,000 1,620 1,620

6 1,000 2,070 2,070

7 4,000 1,800 7,200

8 6,000 1,860 11,160

9 Porta entrada 2,000 4,700 9,400

10 Megafonia 3,800 3,000 11,400

TOTAL AMIDAMENT 95,740

9 K21A201R m2 Arrencada de full i bastiment de balconera i part fixe amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

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

1 Edifici Centre Obert 12,000 7,240 86,880

2 Edifici Centre Rociero 1,000 3,650 3,650

TOTAL AMIDAMENT 90,530

10 K21AU010 u Desmuntatge per a substitució de fulla de porta tallafocs, d'una fulla batent, de fusta o metàl·lica, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Centre obert 3,000 3,000

2 Centre Rociero (posterior aprofitament) 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

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

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

1 Edifici Centre obert 12,000 12,000

2 Edifici centre Rociero 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 16,000

12 K214825R m3 Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor.
Inclou tall amb disc per les obertures de finestres, balconeres i portes.

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

1 Centre Obert

2 Escopidor finestres posteriors 9,000 4,000 0,050 0,300 0,540

3 Finestra aula i porta wc 1,000 0,900 2,200 0,300 0,594

4 1,000 2,000 2,240 0,300 1,344

5 Finestres, porta nou AAVV 1,000 1,100 2,300 0,300 0,759

6 3,000 2,240 1,870 0,300 3,770

7 Escopidors finestres posteriors 6,000 3,400 0,050 0,300 0,306

8 Mermes 1,000 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 9,313

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

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

1 Centre Obert

2 Centre Rociero, caldera 1,000 6,000 2,950 17,700

3 escenari 1,000 5,000 0,400 2,000

4 Mermes 1,900 1,900

TOTAL AMIDAMENT 21,600

14 K2161511 m2 Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

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

1 Ciclistes 1,000 6,000 2,950 17,700

2 Escenari Centre Rociero 1,000 7,920 0,500 3,960

3 2,000 5,000 3,000 30,000

4 Mermes 1,000 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 55,660

15 E221C272 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa
sobre camió

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

1 Nou edifici 1,000 18,480 0,950 17,556

2 Vestíbul 1,000 63,610 0,400 25,444

TOTAL AMIDAMENT 43,000

16 E222242R m3 Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió, realitzat per cales.

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

1 Fonaments nou edifici

2 Sabata correguda 2,000 10,580 0,600 1,400 17,774

3 3,000 6,320 0,600 1,400 15,926

4 Sabata correguda vestíbul 1,000 14,320 0,500 2,000 14,320

TOTAL AMIDAMENT 48,020

17 E222B432 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

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

1 Connexió claveguera Centre Obert 1,000 6,000 0,400 0,500 1,200

TOTAL AMIDAMENT 1,200

18 E225277F m3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactació del 95% del PM

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

1 Fonaments nou edifici

2 Sabata correguda 1,000 10,580 0,150 1,100 1,746

3 2,000 6,800 0,150 1,100 2,244

4 Sabata vestíbul 1,000 14,320 0,150 2,000 4,296

5 1,000 2,100 0,700 0,500 0,735

6 Rasa connexió a claveguera 1,000 6,000 0,400 0,300 0,720

TOTAL AMIDAMENT 9,741

19 K2131223 m3 Enderroc de fonament corregut de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió

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

1 Creuament fonaments existent i nou 2,000 0,600 0,600 0,800 0,576

2 Mermes 1,000 0,500 0,500

TOTAL AMIDAMENT 1,076

20 K218223R m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment 30% per posterior reparació, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor.

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

1 Centre Obert coberta 0,300 12,000 3,600

2 0,300 90,000 27,000
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3 Centre Rociero Coberta 0,300 24,500 7,350

4 0,300 13,620 4,086

5 0,300 13,620 4,086

6 0,300 71,500 21,450

TOTAL AMIDAMENT 67,572

21 K21QU500 m3 Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva reutilització, sense incloure
embalatges o sobre camió o contenidor

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

1 Mobles megafonia 1,000 1,200 0,700 0,300 0,252

2 Vitrina 1,000 1,500 0,800 0,300 0,360

3 1,000 0,500 0,500 0,300 0,075

TOTAL AMIDAMENT 0,687

22 K21QU51R pa Retirada de mobiliari (mobles, cortines, instal·lacions, etc.) per poder executar totes les façanes correctament.
Amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva reposició.

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

1 Mobles façanes 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

23 F21QC12R u Desmuntatge de rètol amb instal·lació d'il·luminació de l'Associació de Veïns de fins a 4 m d'ample per 1 m d'alt,
protecció i emmagatzematge a la pròpia obra per posterior reposició.

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

1 Associació Veïns 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

24 K21C202R m2 Desmuntatge de mirall col·locat sobre fusta, acer o alumini amb llistó, amb mitjans manuals, per a la seva
reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

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

1 Mirall Centre Rociero 1,000 4,000 2,500 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

25 K214824R m3 Enderroc de graons de formigó armat fets in-situ, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor

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

1 Graons Centre Obert 1,000 0,500 1,300 0,800 0,520

2 Graons Clib ciclista 1,000 0,500 1,300 0,800 0,520

TOTAL AMIDAMENT 1,040

26 K21P2111 u Arrencada d'antena i cablejat superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

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

1 Antena tv 3,000 3,000
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TOTAL AMIDAMENT 3,000

27 K2183501 m2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

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

1 Lavabos Centre Obert 3,000 3,200 2,200 21,120

2 2,000 4,500 2,200 19,800

3 4,000 1,300 2,200 11,440

4 Cuina Centre Obert 1,000 1,000 2,200 2,200

5 Mermes 1,000 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 64,560

28 K2194721 m2 Arrencada de paviment de terratzo inclòs part proporcional sòcol, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

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

1 Despatx Centre Obert 1,000 4,500 1,300 5,850

2 Centre Rociero 1,000 23,100 7,920 182,952

TOTAL AMIDAMENT 188,802

29 K2194B3R m2 Arrencada de paviment de parquet flotant inclòs part proporcional de sòcol, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

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

1 Despatx Centre Obert 1,000 4,500 3,000 13,500

TOTAL AMIDAMENT 13,500

30 K2194421 m2 Arrencada de paviment ceràmic inclòs sòcol, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

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

1 Bany Centre Obert 1,000 3,200 4,500 14,400

2 Centre Rociero 1,000 23,100 7,920 182,952

TOTAL AMIDAMENT 197,352

31 K219D2BR m2 Desmuntatge de paviment flotant de tablero de fusta inclòs sòcol, amb mitjans manuals, neteja i aplec del
material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

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

1 Certre Rociero 1,000 5,200 4,700 24,440

2 1,000 7,920 5,000 39,600

TOTAL AMIDAMENT 64,040

32 K21JE111 u Arrencada de plat de dutxa, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

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

1 Centre obert 1,000 1,000
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

33 K21JJ02R u Desmuntatge d'aparell sanitari (lavabo o inodor), accessoris i desconnexió de les xarxes d'aigua, amb mitjans
manuals i aplec per a posterior aprofitament

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

1 Inodors 6,000 6,000

2 Lavabos 5,000 5,000

3 Barres minusvàlids (fixe i abatible) 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 13,000

34 F2R3506R m3 Transport de terres i runa 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

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

1 Edifici AAVV actual 1,000 125,000 1,200 150,000

2 Edifici a enderrocar coberta 1,000 14,100 8,900 0,100 12,549

3 Edifici a enderrocar canal 1,000 14,100 0,150 0,200 0,423

4 Edifici a enderrocar baixant 1,000 3,600 0,080 0,080 0,023

5 Desmuntatge reixes 1,000 94,490 0,050 4,725

6 Desmuntatge persianes 1,000 86,880 0,050 4,344

7 Llinda persianes 1,000 65,160 0,300 0,150 2,932

8 Enderroc finestres 1,000 95,740 0,060 5,744

9 Enderroc balconera 1,000 90,530 0,060 5,432

10 Enderroc porta tallafoc 1,000 6,620 0,080 0,530

11 Enderroc portes interiors 1,000 15,120 0,050 0,756

12 Enderroc mur ceràmic 1,000 9,310 9,310

13 Enderroc paret 15 1,000 21,600 0,150 3,240

14 Enderroc envà 1,000 55,660 0,060 3,340

15 Excavació caixa paviment 1,000 43,000 43,000

16 Excavació fonaments 1,000 48,000 48,000

17 Enderroc fonament 1,000 1,070 1,070

18 Enderroc arrebossat 1,000 67,570 0,020 1,351

19 Arrancada instal. calef. C. Rociero 1,000 4,000 4,000

20 Arrancada instal. elèctr. C. Rociero 1,000 2,000 2,000

21 Arrancada instal. calef. Edif 1 1,000 2,000 2,000

22 Arrancada instal. elèctr. Edif 1 1,000 2,500 2,500

23 Arrencada antenes 3,000 0,125 0,375

24 Enderroc enrajolat 1,000 64,000 0,050 3,200

25 Enderroc terratzo 1,000 188,800 0,080 15,104

26 Enderroc parquet 1,000 13,500 0,030 0,405

27 Enderroc graons formigó 1,000 1,040 1,040

28 Enderroc gres 1,000 182,950 0,050 9,148

29 Enderroc plat de dutxa 1,000 0,150 0,150

30 Enderroc vater/lavabo 2,000 0,700 0,500 0,400 0,280

31 Runa obra 1,000 10,000 10,000

32 Esponjament 16% 0,160 359,000 57,440
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TOTAL AMIDAMENT 404,411

35 F2RA7580 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

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

2 Edifici AAVV actual 1,000 125,000 1,200 150,000

3 Edifici a enderrocar coberta 1,000 14,100 8,900 0,100 12,549

4 Edifici a enderrocar canal 1,000 14,100 0,150 0,200 0,423

5 Edifici a enderrocar baixant 1,000 3,600 0,080 0,080 0,023

6 Desmuntatge reixes 1,000 94,490 0,050 4,725

7 Desmuntatge persianes 1,000 86,880 0,050 4,344

8 Llinda persianes 1,000 65,160 0,300 0,150 2,932

9 Enderroc finestres 1,000 95,740 0,060 5,744

10 Enderroc balconera 1,000 90,530 0,060 5,432

11 Enderroc porta tallafoc 1,000 6,620 0,080 0,530

12 Enderroc portes interiors 1,000 15,120 0,050 0,756

13 Enderroc mur ceràmic 1,000 9,310 9,310

14 Enderroc paret 15 1,000 21,600 0,150 3,240

15 Enderroc envà 1,000 55,660 0,060 3,340

16 Enderroc fonament 1,000 1,070 1,070

17 Enderroc arrebossat 1,000 67,570 0,020 1,351

18 Arrancada instal. calef. C. Rociero 1,000 4,000 4,000

19 Arrancada instal. elèctr. C. Rociero 1,000 2,000 2,000

20 Arrancada instal. calef. Edif 1 1,000 2,000 2,000

21 Arrancada instal. elèctr. Edif 1 1,000 2,500 2,500

22 Arrencada antenes 3,000 0,125 0,375

23 Enderroc enrajolat 1,000 64,000 0,050 3,200

24 Enderroc terratzo 1,000 188,800 0,080 15,104

25 Enderroc parquet 1,000 13,500 0,030 0,405

26 Enderroc graons formigó 1,000 1,040 1,040

27 Enderroc gres 1,000 182,950 0,050 9,148

28 Enderroc plat de dutxa 1,000 0,150 0,150

29 Enderroc vater/lavabo 2,000 0,700 0,500 0,400 0,280

30 Runa obra 1,000 10,000 10,000

31 Esponjament 16% 0,160 359,000 57,440

TOTAL AMIDAMENT 313,411

36 E2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

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

1 Excavació caixa paviment 1,000 43,000 43,000

2 Excavació fonaments 1,000 48,000 48,000

3 Esponjament 16% 0,160 91,000 14,560

TOTAL AMIDAMENT 105,560

EUR



Projecte per a un nou Centre Cívic als equipaments de la pl. Dr. Bonet

AMIDAMENTS Data: 30/05/17 Pàg.: 20

Obra 01 PRESSUPOST ESPIRALL 2
Capítol 02  INTERVENCIÓ EN EDIFICIS
Titol 3 02  FONAMENTS

1 E31521NR m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/B/40/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 40
mm, abocat des de camió o amb cubilot i realitzat per cales.

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

1 Fonaments nou edifici

2 Sabata correguda 2,000 10,580 0,600 0,500 6,348

3 3,000 6,320 0,600 0,500 5,688

4 Sabata correguda vestíbul 1,000 14,320 0,500 2,000 14,320

5 Mermes 20% 0,200 26,350 5,270

TOTAL AMIDAMENT 31,626

2 E31B3000 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

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

1 Fonaments nou edifici (17,18 kg/ml)

2 Sabata correguda 2,000 10,580 17,180 363,529

3 3,000 6,320 17,180 325,733

4 Solapaments 0,100 680,000 68,000

5 Mermes 10% 0,100 757,000 75,700

TOTAL AMIDAMENT 832,962

3 E3Z112T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

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

1 Fonaments nou edifici

2 Pous 1,000 1,400 1,400 1,960

TOTAL AMIDAMENT 1,960

4 E31522HR 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 cubilot i realitzat per cales

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

1 Fonaments nou edifici

2 Sabata correguda 2,000 10,580 0,600 0,800 10,157

3 3,000 6,320 0,600 0,800 9,101

4 Mermes 20% 0,200 19,250 3,850

TOTAL AMIDAMENT 23,108

5 E31DD100 m2 Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments

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

1 Fonaments nou edifici

2 Sabata correguda 3,300 10,580 0,800 27,931

3 6,000 6,320 0,800 30,336
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TOTAL AMIDAMENT 58,267

6 E3C515H3 m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb cubilot

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

1 Llosa Vestíbul 1,000 14,300 2,600 0,200 7,436

2 Mermes 10% 0,100 11,000 1,100

TOTAL AMIDAMENT 8,536

7 E3CB300R kg Armadura per a lloses de fonaments AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2. La partida inclou la realització dels forats als fonaments de l'edifici existent i col·locar cada 40 cm. un
connector amb resines epòxid, segons indicacions de la Direcció d'Obra.

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

1 Llosa Vestíbul 0,890 14,300 2,600 26,000 860,345

2 Solapes i suports 0,200 860,340 172,068

3 Connectors 1,580 0,800 48,000 60,672

4 Mermes 10% 0,100 1.100,000 110,000

TOTAL AMIDAMENT 1.203,085

8 E3CDD100 m2 Encofrat amb tauler de fusta per a lloses de fonaments

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

1 Llosa Vestíbul 1,000 14,300 0,350 5,005

2 1,000 2,600 0,350 0,910

TOTAL AMIDAMENT 5,915

Obra 01 PRESSUPOST ESPIRALL 2
Capítol 02  INTERVENCIÓ EN EDIFICIS
Titol 3 03  ESTRUCTURA

1 E4E2681R m2 Paret estructural per a revestir, de 30 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat del tipus doble H, R-6, de
500x200x300 mm, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment CEM II, de
dosificació 1:5 (7,5 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la paret
de 3 N/mm2

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

1 Forjat sanitari 2,000 10,300 0,800 16,480

2 3,000 6,700 0,800 16,080

TOTAL AMIDAMENT 32,560

2 E7A24H0L m2 Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 150 µm i 144 g/m2, col·locada no adherida

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

1 Forjat sanitari 2,000 10,300 0,400 8,240

2 3,000 6,700 0,400 8,040
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TOTAL AMIDAMENT 16,280

3 E4EZ3000 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de
blocs de morter de ciment

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

1 Mur cambra sanitària (2diam.12c/20cm)

2 Diametre 12 mm. 2,000 10,300 14,000 0,920 265,328

3 3,000 6,700 14,000 0,920 258,888

4 Diametre 10 mm. 2,000 10,300 6,000 0,640 79,104

5 3,000 6,700 6,000 0,640 77,184

6 Paret coberta plana (1diam. 10c/20cm) 2,000 10,300 2,500 0,640 32,960

7 2,000 6,700 2,500 0,640 21,440

8 Solapaments 10% 0,100 734,900 73,490

9 Mermes 10% 0,100 808,390 80,839

TOTAL AMIDAMENT 889,233

4 E4EZQ024 m3 Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb
ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L/32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
col·locat manualment

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

1 0,2m3 de formigó per m2 de paret

2 Murs forjat sanitari 2,000 10,300 0,200 0,600 2,472

3 3,000 6,700 0,200 0,600 2,412

4 Paret coberta plana (4blocs) 2,000 10,300 0,130 0,400 1,071

5 2,000 6,700 0,130 0,400 0,697

6 Mermes 10% 0,100 8,400 0,840

TOTAL AMIDAMENT 7,492

5 E4LFB33R m2 Bigueta i revoltó per a sostre de 25+5 cm, amb revoltó de ceràmica i biguetes autoportants de formigó pretesat
de 17 a 18 cm d'alçària, intereixos 0,6 m, llum 5 a 7 m. Inclòs armat, encofrat i formigonat de cèrcols, massissats
i tot el sostre segons plànlols de muntatge.

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

1 Forjat sanitari Centre Obert 1,000 10,280 7,150 73,502

TOTAL AMIDAMENT 73,502

6 E4LEK6ZR m2 Doble semibigueta i revoltó per a sostre de 22+5 cm, fins a 5 m d'alçària, com a màxim, amb revoltó de
ceràmica i semibiguetes de formigó armat de 21 a 22 cm d'alçària, casades, intereixos 0,60 m, llum >7 m. Inclòs
armat, encofrat i formigonat de jàsseres de canto, cèrcols, massissats i tot el sostre segons plànlols de muntatge.

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

1 Sostre aula Centre Obert 1,000 10,280 7,150 73,502

TOTAL AMIDAMENT 73,502

7 E4F2B55J m3 Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix, de maó calat, HD, R-10, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM II, de dosificació 1:1:7 (5
N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de 4 N/mm2
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Parets aula Centre Obert 2,000 7,000 3,760 0,140 7,370

2 1,000 9,700 3,760 0,140 5,106

3 1,000 9,700 3,760 0,140 5,106

4 Forats (sense brancals) -3 3,300 2,140 0,140 -2,96604

5 -1 1,000 2,100 0,140 -,294

TOTAL AMIDAMENT 14,322

8 E4F71N11 m Llinda per a paret de 30 cm d'amplària amb dues biguetes de formigó pretesat de 18 cm de cantell, amb un
moment flector màxim de 6,08 kNm, reblert amb el mateix morter de la paret

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

1 Centre Obert

2 finestres 2,000 3,900 7,800

3 portes 1,000 2,300 2,300

4 1,000 1,200 1,200

5 1,000 1,600 1,600

TOTAL AMIDAMENT 12,900

9 E4E25615 m2 Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x200
mm, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, 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 3 N/mm2

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

1 Paret coberta plana 2,000 10,300 1,280 26,368

2 2,000 6,700 1,280 17,152

TOTAL AMIDAMENT 43,520

10 E44KEM1R u Estructura metàl·lica completa del vestíbul formada per perfils laminats en calent i soldats a l'obra. Composta
per 6 pilars HEB120, 6 bigues i 1 biga connectora HEB 120, 3 corretges IPE 120, 1 tub de remat quadrat de 150
mm., les fixacions al paviment amb pletines 220x220x1,2mm. amb 4 potes D=16 mm. i 25 cm. de llarg, les
fixacions a les parets amb perfil laminat ´´L´´ 120 mm. i tacs químic de resines epòxid, cartel·les de suport de la
UPN del vidre emmotllat de 220x140x1mm. soldades cada 50cm. Inclou 2 capes d'imprimició antioxidant i 2
capes d'acabat.

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

1 Estructura metàl·lica 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST ESPIRALL 2
Capítol 02  INTERVENCIÓ EN EDIFICIS
Titol 3 04  COBERTES

1 E535D72R m2 Muntatge de coberta existent de planxes d'acer sobre llates metàl·liques existents prèvia imprimició antioxidant
d'aquestes a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant. Amb elements de fixació nous i estancs.

Durant l'execució de la coberta no es podran obrir trams amplis que impedeixin que quedi tapat en cas de pluja.
A final de la jornada laboral el tram obert s'haurà de protegir amb lones que assegurin que en cas de pluja no
pugui penetrar l'aigua a l'interior de la camera exposada i filtrar a dins de l'edifici.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Centre Obert 1,000 42,600 8,920 379,992

2 Nova AAVV 1,000 33,000 8,950 295,350

3 Terrat instal·lacions -1,000 15,910 -15,910

TOTAL AMIDAMENT 659,432

2 15123NCR m2 Coberta invertida transitable amb pendents de formigó cel·lular, capa separadora, impermeabilització amb una
membrana d'una làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil) de densitat superficial 2,4 kg/m2 i de gruix 2 mm.
semiadherida amb franges d'adhesiu i doblada en punts conflictius, aïllament amb 2 plaques de poliestirè extruït
de 50 mm cada una, capa separadora amb geotèxtil, recrescuda del suport de paviments, de 3 cm de gruix, amb
morter de ciment 1:6 i acabat de terrat amb rajola ceràmica tipus Greco-Gres o similar de 30x30 cm. adherida
amb ciment cola per exteriors i junta gruixuda de 1cm. Inclou la fixació de la tela butílica a la paret de bloc amb
regata i omplert amb morter, col·locació de sòcol de 10 cm. de les mateixes característiques del paviment i la
realització i connexió dels embornals amb els baixants. Coberta totalment acabada.

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

1 Aula nova, Centre Obert 1,000 64,880 64,880

2 Edifici AAVV, terrat instal·lacions 1,000 15,910 15,910

TOTAL AMIDAMENT 80,790

3 K216151R u Enderroc puntual de paret de ceràmica de 10 cm de gruix, per a formació de forat de ventilació als envans
conilles de les camares sota coberta, de fins 30x30 cm, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

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

1 Centre obert 8,000 6,000 48,000

2 Nova AAVV 5,000 6,000 30,000

TOTAL AMIDAMENT 78,000

4 E535D73R m2 Coberta amb plaques formades per dues planxes d'acer amb aillament de llana mineral de roca, amb un gruix
total de 80 mm, amb la cara exterior grecada de color a definir per la Direcció Facultativa i la cara interior llisa,
gruix de les planxes (ext/int) 0,6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat amb nervi, amb fixació vista, amb un
pendent de 7 a 30%

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

1 Vestíbul 1,000 14,250 2,620 37,335

TOTAL AMIDAMENT 37,335

5 E54ZS15R m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat lacat de color a definir per la Direcció Facultativa, de 0,8 mm de
gruix, 50 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a carener, col·locat amb fixacions mecàniques

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

1 Centre Obert, carener 1,000 42,600 42,600

2 4,000 8,920 35,680

3 Vestíbul, carener 1,000 14,250 14,250

4 2,000 2,460 4,920

5 Nova AAVV, carener 1,000 33,000 33,000

6 2,000 8,950 17,900

7 Terrat instal·lacions 1,000 4,580 4,580

8 2,000 3,940 7,880
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TOTAL AMIDAMENT 160,810

6 E54ZS77R m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat lacat de color a definir per la Direcció Facultativa, d'1 mm de gruix,
70 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a canaló exterior, col·locat amb fixacions
mecàniques, i segellat

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

1 Vestíbul, nova canal 1,000 14,250 14,250

TOTAL AMIDAMENT 14,250

7 E54ZS54R m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat lacat de color a definir per la Direcció Facultativa, de 0,8 mm de
gruix, 40 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs, per a extrem del ràfec, col·locat amb fixacions
mecàniques

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

1 Vestíbul, xapa frontal 1,000 14,250 14,250

TOTAL AMIDAMENT 14,250

8 E54ZS26R m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat lacat de color a definir per la Direcció Facultativa, d'1 mm de gruix,
60 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 2 plecs, per a minvell, col·locat amb fixacions mecàniques, i
segellat

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

1 Vestíbul, xapa lateral 1,000 2,600 2,600

TOTAL AMIDAMENT 2,600

9 ED14474R u Modificació de baixant existent de tub de planxa galvanitzada de DN 80 mm, amb les peces especials i fixat
mecànicament amb brides per desplaçar-los de la façana. Inclòsa la connexió sota paviment existent.

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

1 Centre obert 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

10 E7C91E1R m2 Aïllament amb feltres de llana mineral de roca de densitat 20 a 25 kg/m3, de 100 mm de gruix amb paper kraft,
col·locat sense adherir. Executat per trams seguint el desmuntatge i muntatge de la coberta de xapa.

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

1 Centre Obert, càmares 9,000 7,900 4,300 305,730

2 Sostre Vestíbul 1,000 10,320 2,860 29,515

3 1,000 3,450 3,650 12,593

4 Nou AAVV, càmares 6,000 7,900 4,300 203,820

5 Parets terrat instal·lacions 1,000 4,580 1,050 4,809

6 2,000 2,950 5,900

7 -1,000 15,910 -15,910

TOTAL AMIDAMENT 546,457

11 ED143A7R m Baixant de tub de planxa galvanitzada amb unió plegada de DN 100 mm i 1 mm de gruix, incloses les peces
especials i fixat mecànicament amb brides. Inclòs la connecció a clavegueró.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
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1 Terrat instal·lacions 3,600 3,600

TOTAL AMIDAMENT 3,600

Obra 01 PRESSUPOST ESPIRALL 2
Capítol 02  INTERVENCIÓ EN EDIFICIS
Titol 3 05  FAÇANES

1 FR56VRR Pi Partida informativa - dins el capitol d'enderrocs, façanes i tancaments practicables s'inclouen tots els mitjans
necessaris per evitar la intrusió de personal aliè a l'obra durant l'execució de la mateixa, sobretot durant les nits i
caps de setmana.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 E83N000R m2 Formació de façana ventilada amb placa plana de fibrociment (panell de ciment reforçat HD) Equitone model
Etercolor o formal i tècnicament equivalent, de 8 mm de gruix i 15 kg/m2 de massa superficial, per a ambient
exterior categoria A i resistència a la flexió classe 4 segons UNE-EN 12467, reacció al foc A2-s1, d0, acabat llis
de color en massa a decidir per la Direcció Facultativa, col·locat sobre perfileria d'alumini compost d'esquadres
fixades mecànicament sobre parament vertical per assegurar la planimetria, perfils verticals tipus ´´T´´ de 2 mm
de gruix i fixacions ocultes químiques dels panells sobre perfileria ´´T´´. Inclou l'aïllament tèrmic exterior
mitjançant panells de llana de roca (Conductivitat tèrmica 0,034 W/mK i resistència al foc A1) de 60 mm. de
gruix fixat a la paret existent mitjançant espigues de percusió amb clau de plàstic. Inclou bastida i elements
auxiliars de muntatge. Inclou el canvi de color als ampits de les finestres segons plànols a decidir per la Direcció
Facultativa.

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

1 Centre Obert (Edifici 1)

2 Façana principal 1,000 38,050 38,050

3 -1 7,680 -7,68

4 1,000 40,460 40,460

5 -3 4,410 -13,23

6 1,000 41,450 41,450

7 -2 5,360 -10,72

8 -1 7,020 -7,02

9 Façana posterior 1,000 32,980 32,980

10 -1 0,980 -,98

11 1,000 30,850 30,850

12 -1 0,980 -,98

13 1,000 31,750 31,750

14 -1 0,980 -,98

15 1,000 36,890 36,890

16 -1 7,680 -7,68

17 Façanes lateral esquerre 1,000 58,970 58,970

18 -1 7,680 -7,68

19 Façana lateral aula coberta 1,000 12,020 12,020

20 Façana lateral dreta 1,000 26,900 26,900

21 Nova  AA.VV. (Edifici 2)

22 Façana principal 1,000 80,390 80,390

23 -1 5,880 -5,88

24 -2 6,470 -12,94

25 -3 4,180 -12,54
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26 Façanes laterals 1,000 24,980 24,980

27 Façana posterior 1,000 64,000 64,000

28 Mermes 1,000 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 436,380

3 E8B4111R m2 Pintat antigraffiti de parament vertical, amb una capa d'imprimació antigraffiti adherent i dues capes de vernís
protector antigraffiti incolor

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

1 Centre Obert (Edifici 1)

2 Façana principal 1,000 38,050 38,050

3 -1 7,680 -7,68

4 1,000 40,460 40,460

5 -3 4,410 -13,23

6 1,000 41,450 41,450

7 -2 5,360 -10,72

8 -1 7,020 -7,02

9 Façana posterior 1,000 32,980 32,980

10 -1 0,980 -,98

11 1,000 30,850 30,850

12 -1 0,980 -,98

13 1,000 31,750 31,750

14 -1 0,980 -,98

15 1,000 36,890 36,890

16 -1 7,680 -7,68

17 Façanes lateral esquerre 1,000 58,970 58,970

18 -1 10,230 -10,23

19 Façana lateral aula coberta 1,000 12,020 12,020

20 Façana lateral dreta 1,000 26,900 26,900

21 Nova  AA.VV. (Edifici 2)

22 Façana principal 1,000 80,390 80,390

23 -1 5,550 -5,55

24 -5 6,150 -30,75

25 Façanes laterals 2,000 24,980 49,960

26 ET 1,000 11,950 11,950

27 Façana posterior 1,000 80,000 80,000

TOTAL AMIDAMENT 476,820

4 E54ZS6JR m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat lacat de color a definir per la Direcció Facultativa, d'1 mm de gruix,
90 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 6 plecs amb voladís i goteró, per a remat d'unió entre els
panells de façana tipus Omega Zeta i la paret de coberta arrebossada, col·locat amb fixacions mecàniques, i
segellat. Inclou 2 tubs d'acer galvanitzat per a la fixació del remat i per donar gruix per posar l'aïllament projectat.

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

1 Centre Obert 1,000 14,250 14,250

2 1,000 14,100 14,100

3 1,000 8,820 8,820

4 1,000 0,890 0,890

5 Nova AAVV 1,000 28,820 28,820
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6 1,000 8,680 8,680

TOTAL AMIDAMENT 75,560

5 E54ZS16R m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat lacat de color a definir per la Direcció Facultativa, de 0,8 mm de
gruix, 60 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a carener, col·locat amb fixacions mecàniques

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

1 Coronament Aula C.O. 2,000 10,270 20,540

2 2,000 7,300 14,600

3 Remat Vertical nova AA.VV. 2,000 2,800 5,600

4 Persiana Bar 1,000 9,880 9,880

TOTAL AMIDAMENT 50,620

6 E54ZT21R m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, de 0,8 mm de gruix, 15 cm de desenvolupament, com
a màxim, amb 1 plec per deixar una peça en forma de ´´L´´, per a remat inferior de panells de formigó, col·locat
amb fixacions mecàniques

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

1 Edifici Centre Obert

2 Façana principal 1,000 7,300 7,300

3 1,000 14,100 14,100

4 1,000 0,170 0,170

5 1,000 2,630 2,630

6 2,000 3,850 7,700

7 1,000 2,400 2,400

8 1,000 1,200 1,200

9 Façana laterals 1,000 8,820 8,820

10 1,000 10,270 10,270

11 1,000 0,890 0,890

12 1,000 11,520 11,520

13 Façana posterior 1,000 14,560 14,560

14 1,000 14,160 14,160

15 1,000 14,580 14,580

16 Edifici AA.VV.

17 Façana principal 1,000 6,210 6,210

18 1,000 1,860 1,860

19 4,000 2,400 9,600

20 Façana lateral 1,000 8,680 8,680

21 Façana posterior 1,000 29,200 29,200

TOTAL AMIDAMENT 165,850

7 E63CA8DR u Porta i marc metàl·lic per armari de caixa d'instal·lacions d'unes mides aproximades de 80x150 cm. (+/-30 cm.).
Formades per perfils ´´L´´ i xapa metàl·lica, frontisses ocultes per encastar-hi panell tipus Omega Zeta o similar.
Inclou els treballs de fixació a paret, fixació amb material adequat del panell, pany normalitzat de companyia,
protecció amb mintura antioxidant i 2 d'acabat

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

1 Armaris contadors 2,000 2,000
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TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 E63CA9DR u Porta i marc metàl·lic per armari de caixa d'instal·lacions d'unes mides aproximades de 50x50 cm. (+/-20 cm.).
Formades per perfils ´´L´´ i xapa metàl·lica, frontisses ocultes per encastar-hi panell tipus Omega Zeta o similar.
Inclou els treballs de fixació a paret, fixació amb material adequat del panell, pany normalitzat de companyia,
protecció amb pintura antioxidant i 2 d'acabat

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

1 Caixes instal·lacions 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

9 E86BA6GR m2 Folrat de parament vertical amb planxa d'alumini de 0,8 mm de gruix, acabat lacat color igual que les fusterires a
decidir per la Direcció Facultativa, treballat al taller, col·locat amb fixacions mecàniques sobre perfileria d'acer
galvanitzat amb muntants cada 60 cm. Inclou l'aïllament tèrmic exterior mitjançant panells de llana de roca
(Conductivitat tèrmica 0,034 W/mK i resistència al foc A1) de 60 mm. de gruix fixat a la paret existent mitjançant
espigues de percusió amb clau de plàstic.

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

1 Façana posterior Centre Obert 1,000 0,960 0,600 0,576

2 3,000 0,150 0,600 0,270

3 2,000 1,150 0,600 1,380

4 1,000 0,300 0,600 0,180

5 1,000 0,500 0,600 0,300

6 3,000 0,650 0,600 1,170

7 1,000 0,450 0,600 0,270

8 1,000 0,800 0,600 0,480

9 Façana posterior AAVV 1,000 1,750 0,600 1,050

10 2,000 1,200 0,600 1,440

11 1,000 0,650 0,600 0,390

12 2,000 0,780 0,600 0,936

13 1,000 0,920 0,600 0,552

14 1,000 1,060 0,600 0,636

15 Mermes 1,000 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 11,630

10 K216152R u Realització de forat de ventilació a façana de la camara sota coberta, en paret de ceràmica de maó calat de
15cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou la col·locació
d'un passatubs de PVC de 160 mm. de diametre i una reixa exterior d'alumini de 20x20cm. pintada amb esmalt
del color de la façana.

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

1 Centre obert 9,000 2,000 18,000

2 Nova AAVV 7,000 2,000 14,000

TOTAL AMIDAMENT 32,000

11 E612B51S m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1,
de 290x140x100 mm, per a revestir, col·locat amb morter 1:6, amb ciment CEM II i additiu inclusor
aire/plastificant

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

1 Centre Obert 6,000 1,250 2,950 22,125
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2 3,000 2,500 1,000 7,500

3 2,000 1,600 1,000 3,200

4 2,000 0,800 0,350 0,560

5 Nova AAVV 1,000 1,350 2,890 3,902

6 Paret terrat instal. edifici AAVV 1,000 4,580 1,050 4,809

7 Mermes 1,000 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 45,096

12 E83E59GA m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal amb perfileria de
planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 63 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm
d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 1 placa tipus hidròfuga (H) de 15 mm de gruix, fixada
mecànicament

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

1 Càmara aula Centre Obert 2,000 7,000 3,760 52,640

2 1,000 9,700 3,760 36,472

3 Forats (sense retorn finestres) -3 3,000 1,540 -13,86

4 Centre Obert 6,000 1,100 2,950 19,470

5 3,000 2,200 1,000 6,600

6 2,000 1,300 1,000 2,600

7 2,000 0,800 0,350 0,560

8 Nova AAVV 1,000 1,350 2,890 3,902

9 Mermes 1,000 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 111,384

13 E6529GAR 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 90 mm d'amplària i canals de 90
mm d'amplària, 1 placa hidròfuga (H) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de
plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >=

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

1 Edifici nova AA.VV. 1,000 8,680 2,950 25,606

TOTAL AMIDAMENT 25,606

14 E81125Q2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter ús
corrent (GP) de designació CSIII W0, segons la norma UNE-EN 998-1, remolinat

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

1 Edifici Centre Obert 0,300 90,000 27,000

2 0,300 12,000 3,600

3 Sòcols 1,000 20,420 20,420

4 1,000 2,920 2,920

5 1,000 0,850 0,850

6 Coberta nou edifici 2,000 9,800 1,280 25,088

7 2,000 6,800 1,280 17,408

8 Sòcol bloc Vestíbul 2,000 16,800 0,300 10,080

9 Edifici nou Associació Veïns

10 Façana posterior 1,000 11,080 11,080

11 Façanes lateral 1,000 24,980 24,980

12 Façan principalET 1,000 7,980 7,980
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13 Parets terrat instal·lacions 1,000 4,580 1,050 4,809

14 2,000 2,950 5,900

15 1,000 4,580 0,300 1,374

16 Centre Rociero Coberta 0,300 24,500 7,350

17 0,300 13,620 4,086

18 0,300 13,620 4,086

19 0,300 71,500 21,450

20 Finestres AAVV -1 20,000 -20

TOTAL AMIDAMENT 180,461

15 E898D25R m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica transpirable especial per façanes amb
acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat

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

1 Edifici Centre Obert 1,000 72,240 72,240

2 1,000 69,400 69,400

3 1,000 70,600 70,600

4 1,000 4,620 4,620

5 Sòcols 1,000 20,420 20,420

6 1,000 2,920 2,920

7 1,000 0,850 0,850

8 Edifici nova Associació Veïns

9 Façana posterior 1,000 11,080 11,080

10 Façanes lateral 1,000 24,980 24,980

11 Façan principal ET 1,000 7,980 7,980

12 Terrat instal·lacions 1,000 4,580 1,050 4,809

13 2,000 2,950 5,900

14 Coberta nou edifici 2,000 9,800 1,280 25,088

15 2,000 6,800 1,280 17,408

16 Sòcol bloc Vestíbul 2,000 16,800 0,300 10,080

18 Associació de Veïns Coberta 1,000 24,500 24,500

19 1,000 13,620 13,620

20 1,000 13,620 13,620

21 1,000 71,500 71,500

22 Finestres AAVV -1 20,000 -20

TOTAL AMIDAMENT 451,615

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

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

1 Vestíbul 1,000 16,800 16,800

TOTAL AMIDAMENT 16,800

17 E61C012R m2 Paret de vidre armat perfilat en forma d'U, recta i peces en posició vertical formant cambra d'aire del tipus
U-Glas o similar, amb doble vidre armat perfilat en U de 262 mm d'amplària, 41 mm d'ala, 6 mm de gruix i de
2500 a 3500 mm de llargària, col·locat dins perfils d'alumini estructural lacat en forma de U de 120mm, tant
superiors com inferiors. Inclou perfils necessaris pel muntatge de la porta d'accés i les dues finestres, i totes les
peces necessaries pel correcte funcionament del sistema, per garantir la seguretat i l'estanquietat.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Centre Obert 1,000 3,000 2,450 7,350

2 1,000 3,000 2,450 7,350

3 1,000 6,200 2,450 15,190

4 1,000 1,760 2,450 4,312

5 Mermes 1,000 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 36,202

Obra 01 PRESSUPOST ESPIRALL 2
Capítol 02  INTERVENCIÓ EN EDIFICIS
Titol 3 06  TANCAMENTS INTERIORS

1 E612BR1S m2 Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de
290x140x100 mm, per a revestir, col·locat amb morter 1:6, amb ciment CEM II i additiu inclusor aire/plastificant

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

1 Centre Obert

2 Formació armari comptadors 2,000 0,400 1,000 0,800

3 1,000 0,800 1,000 0,800

4 Nova Associació Veïns, WC 1,000 1,100 2,200 2,420

TOTAL AMIDAMENT 4,020

2 E614D72K m2 Envà recolzat divisori de 7 cm de gruix, de supermaó de 500x200x70 mm, LD, categoria II, segons la norma
UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10

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

1 Labavos Centre Obert 1,000 4,500 2,200 9,900

2 1,000 3,200 2,200 7,040

3 Local ciclistes 1,000 6,000 2,950 17,700

4 WC nova AA.VV. 2,000 1,800 2,950 10,620

5 1,000 2,300 2,950 6,785

TOTAL AMIDAMENT 52,045

3 E6524JQR 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 150 mm, muntants cada 600 mm de 125 mm d'amplària i canals de
125 mm d'amplària, 1 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 15 mm de gruix cada una, fixades
mecànicament, amb tots els remats necessaris. Inclou la formació de forats i col·locació de caixes i caixetins
d'instal·lacions.

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

1 Tancament paret 15 Centre Obert 1,000 2,650 2,100 5,565

2 1,000 1,500 2,950 4,425

3 1,000 0,600 2,950 1,770

4 1,000 0,220 2,950 0,649

5 1,000 0,800 2,200 1,760

6 1,000 3,230 0,900 2,907

7 2,000 2,400 0,900 4,320
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TOTAL AMIDAMENT 21,396

4 E6529H4R 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 hidròfuga (H) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament amb tots els
remats necessaris. Inclou la formació de forats i col·locació de caixes i caixetins d'instal·lacions.

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

1 Nova AAVV 1,000 9,240 2,950 27,258

2 3,000 7,920 2,950 70,092

3 Bar/WC 1,000 2,510 2,950 7,405

TOTAL AMIDAMENT 104,755

5 E6528JADKDFR m2 Envà de plaques de guix laminat acústic, 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, una placa estàndard i una tipus hidròfuga (H) a cada cara de 12,5 mm de gruix cada una,
fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,667 m2.K/W
ref. 13838 de la serie Envà sec, divisoris d'ISOVER. Inclou bandes fonoabsorvents a l'entrega amb el terra, el
sostre i les parets laterals. Inclou la formació de forats i col·locació de caixes i caixetins d'instal·lacions.

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

1 Nova AAVV 1,000 7,920 2,950 23,364

TOTAL AMIDAMENT 23,364

6 EY01100R pa Treballs d'ajut i suport del ram de paleteria a industrials per a totes les instal·lacions. Contempla si s'escau,
obertura i tancament de regates, forats i diversos ajustos per a l'execució de qualsevol instal·lació.

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

1 Ajudes 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST ESPIRALL 2
Capítol 02  INTERVENCIÓ EN EDIFICIS
Titol 3 07  REVESTIMENTS

1 E7D69TK0 m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura intumescent i tres capes de pintura
intumescent, amb un gruix total de 1500 µm

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

1 Bigues nova AAVV 3,000 7,920 0,800 19,008

2 2,000 7,920 0,600 9,504

TOTAL AMIDAMENT 28,512

2 E843123R m2 Cel ras de plaques de fibres vegetals, amb acabat de la cara vista de fibra vegetal mitja, de 60x120 cm i 25 mm
de gruix, amb cantell recte (A) UNE-EN 13964, amb classe d'absorció acústica D segons UNE-EN-ISO 11654,
muntat amb perfileria vista en un sentit acer galvanitzat sistema desmuntable, format per perfils principals amb
omega 17x30x20mm 54 mm de base, col·locat cada 0,6 m, fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada
1,2 m amb perfils secundaris intermitjos col·locats , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim, amb tots
els remats necessaris. Inclou la formació de forats per encastar llums, emergències, detectors, etc. i col·locació
de tapes d'instal·lacions.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Sostre Aula 1,000 9,600 6,660 63,936

2 Sostre Vestíbul 1,000 10,320 2,860 29,515

3 1,000 3,450 3,650 12,593

TOTAL AMIDAMENT 106,044

3 E81131K1 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt 1:2:10,
deixat de regle

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

1 Nou WC Centre Obert 1,000 14,400 2,400 34,560

2 2,000 3,100 2,400 14,880

3 2,000 4,500 2,400 21,600

4 Local ciclistes 1,000 5,600 2,950 16,520

5 Nou WC AAVV. 2,000 7,500 2,950 44,250

TOTAL AMIDAMENT 131,810

4 E8251338 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica esmaltada mat, rajola de
València, grup BIII (UNE-EN 14411), preu mitjà, de 16 a 25 peces/m2 col·locades amb adhesiu per a rajola
ceràmica C1 E (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

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

1 Nou WC Centre Obert 1,000 14,400 2,400 34,560

2 2,000 3,100 2,400 14,880

3 2,000 4,500 2,400 21,600

4 Local ciclistes 1,000 5,600 2,950 16,520

5 Nou WC AAVV. 1,000 7,500 2,950 22,125

TOTAL AMIDAMENT 109,685

5 E8121113 m2 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat
lliscat amb escaiola A segons la norma UNE-EN 13279-1

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

1 Edifici Centre Obert 2,000 8,050 2,950 47,495

2 Remat forats 1,000 5,200 0,300 1,560

3 1,000 7,600 0,300 2,280

4 Local ciclistes 2,000 3,250 2,950 19,175

5 Nova AAVV 1,000 10,000 10,000

6 Repassos 1,000 15,000 15,000

TOTAL AMIDAMENT 95,510

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

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

1 Centre Obert 1,000 250,000 250,000

2 Edifici AAVV 1,000 100,000 100,000

3 Sala polivalent 1,000 76,000 76,000

4 Bar i Wc 1,000 19,340 19,340
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TOTAL AMIDAMENT 445,340

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

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

1 Centre Obert, nova aula 1,000 32,000 3,400 108,800

2 CO 1,000 148,000 2,950 436,600

3 Local Futbol 1,000 29,000 2,950 85,550

4 Local Ciclistes 1,000 24,000 2,950 70,800

5 Finestres -1 100,000 -100

6 Edifici AAVV 1,000 82,000 2,950 241,900

7 Sala polivalent 1,000 34,000 2,950 100,300

8 Bar i Wc 1,000 24,000 2,900 69,600

9 Finestres -1 50,000 -50

TOTAL AMIDAMENT 963,550

Obra 01 PRESSUPOST ESPIRALL 2
Capítol 02  INTERVENCIÓ EN EDIFICIS
Titol 3 08  PAVIMENTS

1 E923SG91 m2 Subbase de grava de granulat reciclat formigó-ceràmica de 20 cm de gruix i, grandària màxima de 40 a 70 mm,
amb estesa i piconatge del material

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

1 Vestíbul 1,000 14,300 2,600 37,180

TOTAL AMIDAMENT 37,180

2 E7A24H0L m2 Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 150 µm i 144 g/m2, col·locada no adherida

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

1 Llosa Vestíbul 1,000 14,300 2,600 37,180

TOTAL AMIDAMENT 37,180

3 E93AC16R m2 Anivellament del suport de 5 mm de gruix com a màxim, amb pasta autoanivellant de ciment tipus
CT-C30-F7-A12 segons UNE-EN 13813, aplicada manualment

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

1 Paviment Aula 1,000 9,600 6,660 63,936

2 Despatx 1,000 16,080 16,080

TOTAL AMIDAMENT 80,016

4 E9P67A78 m2 Paviment de linòleum en rotlle classe 23-34-42 segons UNE-EN 548 i de gruix de 3,2 mm, col·locat amb adhesiu
acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm

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

1 Paviment Aula 1,000 9,600 6,660 63,936

2 Despatx 1,000 16,080 16,080
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TOTAL AMIDAMENT 80,016

5 E9U6P01W m Sòcol de PVC imitant la fusta, de 60 mm d'alçària, col·locat amb adhesiu

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

1 Paviment Aula 1,000 9,600 9,600

2 1,000 6,660 6,660

TOTAL AMIDAMENT 16,260

6 E9G4F2FR m2 Paviment de formigó amb fibres HAF-25/F/10/IIa, de 5 cm de gruix, de consistència fluïda i un contingut en fibres
de vidre de dossificació segons indicacions Direcció d'Obra, grandària màxima del granulat 10 mm, escampat
amb transport interior manual, estesa i vibratge manual, fretessat mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de quars
color a decidir per la D.O., polit i acabat amb cera. La partida inclou la formació de les juntes de dilatació segons
indicacions D.O. i el seu rebliment amb material elàstic especial del mateix color que el paviment.

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

1 Paviment Vestíbul 1,000 8,950 2,500 22,375

2 1,000 4,500 3,700 16,650

TOTAL AMIDAMENT 39,025

7 E93AA3CR m2 Capa de neteja i anivellament, de 5 cm de gruix de mitjana, amb morter de ciment 1:8

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

1 Nova AAVV 0,500 13,300 7,920 52,668

2 Sala polivalent 0,500 10,900 7,920 43,164

TOTAL AMIDAMENT 95,832

8 E9DC1P1D m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat, grup BIa (UNE-EN 14411), de forma
rectangular o quadrada, preu mitjà, d'1 a 5 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2-TE
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

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

1 Nova AAVV 1,000 13,300 7,920 105,336

2 Sala polivalent 1,000 10,900 7,920 86,328

TOTAL AMIDAMENT 191,664

9 E9U37191 m Sòcol de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat, de 8 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola
ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

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

1 Nova AAVV 5,000 7,920 39,600

2 2,000 13,300 26,600

3 2,000 8,000 16,000

4 1,000 3,000 3,000

5 Sala polivalent 2,000 10,900 21,800

6 2,000 7,920 15,840

TOTAL AMIDAMENT 122,840

10 E9DC1E23 m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat antilliscant, grup BIa (UNE-EN 14411), de
forma rectangular o quadrada, preu mitjà, de 6 a 15 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica
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C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

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

1 Bany Centre Obert 1,000 3,100 4,500 13,950

TOTAL AMIDAMENT 13,950

11 E9Z22100 m2 Polit del paviment de terratzo o pedra

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

1 Magatzem 1,000 35,550 35,550

2 Associació ciclista 1,000 35,550 35,550

3 Futbol 1,000 19,680 19,680

TOTAL AMIDAMENT 90,780

Obra 01 PRESSUPOST ESPIRALL 2
Capítol 02  INTERVENCIÓ EN EDIFICIS
Titol 3 09  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

1 FR56VRR Pi Partida informativa - dins el capitol d'enderrocs, façanes i tancaments practicables s'inclouen tots els mitjans
necessaris per evitar la intrusió de personal aliè a l'obra durant l'execució de la mateixa, sobretot durant les nits i
caps de setmana.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 EAN51GKR m Bastiment de base per a finestra, balconera o porta de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm2, i formació
de contorn d'obertura (brancals, llinda i escopidor) amb planxa d'acer galvanitzat de 6mm. de gruix i 150 mm.
d'ample soldat al bastiment base.

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

1 Finestra 1, 20 i 21 3,000 11,480 34,440

2 Finestra 2 i 4 2,000 5,900 11,800

3 Porta 3 1,000 6,820 6,820

4 Finestra 5, 6, i 7 3,000 8,440 25,320

5 Finestra 8 i 9 2,000 9,680 19,360

6 Porta 10 1,000 8,310 8,310

7 Finestra 11, 12, 14, 16, 18, 19 6,000 9,200 55,200

8 Finestra 13, 15, 17 3,000 11,600 34,800

9 Finestra 22 i 25 2,000 8,020 16,040

10 Finestra 23, 24, 26 3,000 8,440 25,320

11 Finestra 27, 28, 29, 30, 31 5,000 8,040 40,200

12 Finestra 32 1,000 9,040 9,040

TOTAL AMIDAMENT 286,650

3 EAF3GKL01R u Conjunt de tancament practicable d'alumini lacat de color burdeus acabat llis amb trencament de pont tèrmic,
col·locada sobre bastiment base i xapa galvanitzada, per a un buit d'obra aproximat de 360x214cm., compost
d'una fulla basculant de 120x170cm. i dues fulles fixes, una inferior de 120x44cm. i una lateral de 240x214cm.
Amb classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN12207, classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210 i classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208. Elaborada amb perfils de fulla oculta; amb airejadors superiors manuals incorporats; vidres laminats
transparents amb càmara d'aire 5+5/12/3+3, amb el vidre exterior amb control solar i si s'escau baix emissiu per
obtenir una transmitància tèrmica màxima del conjunt de 2,9W/m²K; tapajunts; sistema mecànic de tancament
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amb accionament manual amb maneta lateral amb compàs de reenviament i ferratges de seguretat. Inclou remat
perimetral de la finestra de 15cm. per folrar la xapa galvanitzada del bastiment de base amb panell composite
de  4mm. de gruix d'alumini lacat amb nucli d'EPDM, tipus Alucobond o similar, amb goteró a l'escopidor.

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

1 Centre Obert

2 Finestra 1, 20, 21 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 EAF3GK902R u Conjunt de tancament practicable d'alumini lacat de color burdeus acabat llis amb trencament de pont tèrmic,
col·locada sobre bastiment base i xapa galvanitzada, per a un buit d'obra aproximat de 45x254cm., compost
d'una fulla basculant de 45x187cm. i una fulla fixe inferior de 45x67cm. Amb classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN12207, classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210 i classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208. Elaborada amb perfils de fulla
oculta; amb el marc superior de 10cm. amb airejadors manuals incorporats; vidres laminats transparents amb
càmara d'aire 4+4/12/3+3, amb el vidre exterior amb control solar i si s'escau baix emissiu per obtenir una
transmitància tèrmica màxima del conjunt de 2,9 W/m²K; tapajunts; sistema mecànic de tancancament amb
accionament manual amb maneta lateral amb compàs de reenviament i ferratges de seguretat. Inclou remat
perimetral de la finestra de 15cm. per folrar la xapa galvanitzada del bastiment de base amb panell composite de
4mm. de gruix d'alumini lacat amb nucli d'EPDM, tipus Alucobond o similar, amb goteró a l'escopidor.

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

1 Centre Obert

2 Finestra 2 i 4 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 EAF3GK903R u Conjunt de tancament practicable d'alumini lacat de color burdeus acabat llis amb trencament de pont tèrmic,
col·locada sobre bastiment base i xapa galvanitzada, per a un buit d'obra aproximat de 172x274cm., compost de
dues fulles batents de 85x220cm. cadascuna i una fulla fixe superior de 172x54cm. Amb classificació mínima 3
de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN12207, classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210 i classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208. Elaborada amb perfils de fulla
oculta; amb el marc superior de 10cm. amb airejadors manuals incorporats; vidres laminats transparents amb
càmara d'aire 5+5/12/3+3, amb el vidre exterior amb control solar i si s'escau baix emissiu per obtenir una
transmitància tèrmica màxima del conjunt de 2,9 W/m²K; tapajunts; tancaments manuals per fixar una fulla i
molla, maneta, pany i clau de seguretat l'altra, ferratges de seguretat, sistema antipinçadits a les dues fulles amb
trams de 140 cm. de goma. Inclou remat perimetral de la finestra de 15cm. per folrar la xapa galvanitzada del
bastiment de base amb panell composite de 4mm. de gruix d'alumini lacat amb nucli d'EPDM, tipus Alucobond o
similar.

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

1 Centre Obert

2 Porta 3 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 EAF3GKL05R u Conjunt de tancament practicable d'alumini lacat de color burdeus acabat llis amb trencament de pont tèrmic,
col·locada sobre bastiment base i xapa galvanitzada, per a un buit d'obra aproximat de 235x187cm., compost
d'una fulla basculant de 90x73cm. i dues fulles fixes, una lateral de 145x187cm i una inferior de 90x114cm. Amb
classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN12207, classificació mínima C4 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210 i classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208. Elaborada
amb perfils de fulla oculta; amb el marc superior de 10cm. amb airejadors manuals incorporats; vidres laminats
transparents amb càmara d'aire 5+5/12/3+3, amb el vidre exterior amb control solar i si s'escau baix emissiu per
obtenir una transmitància tèrmica màxima del conjunt de 2,9W/m²K; tapajunts; sistema mecànic de tancament
amb accionament manual amb maneta lateral amb compàs de reenviament i ferratges de seguretat. Inclou remat
perimetral de la finestra de 15cm. per folrar la xapa galvanitzada del bastiment de base amb panell composite de
4mm. de gruix d'alumini lacat amb nucli d'EPDM, tipus Alucobond o similar, amb goteró a l'escopidor.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Centre Obert

2 Finestra 5, 6, 7 3,000 3,000

3 AAVV

4 Finestres 23, 24, 26 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

7 EAF3GKL08R u Conjunt de tancament practicable d'alumini lacat de color burdeus acabat llis amb trencament de pont tèrmic,
col·locada sobre bastiment base i xapa galvanitzada, per a un buit d'obra aproximat de 235x298cm., compost
d'una porta d'una fulla batent translúcida de 90x220cm. i dues fulles fixes una superior a la porta de 90x75cm. i
una lateral de 145x187cm. Amb classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN12207,
classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210 i classificació mínima 8A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208. Elaborada amb perfils de fulla oculta; amb el marc superior de 10cm. amb
airejadors manuals incorporats; vidres laminats transparents amb càmara d'aire 5+5/12/3+3, amb el vidre
exterior amb control solar i si s'escau baix emissiu per obtenir una transmitància tèrmica màxima del conjunt de
2,9 W/m²K; tapajunts; tancaments manuals per fixar una fulla i molla, maneta, pany i clau de seguretat l'altra,
ferratges de seguretat. Inclou remat perimetral de la finestra de 15cm. per folrar la xapa galvanitzada del
bastiment de base amb panell composite de 4mm. de gruix d'alumini lacat amb nucli d'EPDM, tipus Alucobond o
similar.

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

1 Centre Obert

2 Finestra 8 i 9 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 EAF3GK910R u Conjunt de tancament practicable d'alumini lacat de color burdeus acabat llis amb trencament de pont tèrmic i
fulles de xapa galvanitzada, col·locada sobre bastiment base i xapa galvanitzada, per a un buit d'obra aproximat
de 235x298cm., compost de dues fulles batents de xapa galvanitzada amb una capa d'imprimició i dues d'acabat
de 115x220cm. cadascuna i una fulla fixe superior de 235x75cm. Amb classificació mínima 3 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN12207, classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210 i classificació
mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208. Elaborada amb perfils de fulla oculta; amb el marc
superior de 10cm. amb airejadors manuals incorporats; vidres laminats transparents amb càmara d'aire
4+4/12/3+3; tapajunts; tancaments manuals per fixar una fulla, maneta, pany i clau de seguretat l'altra, ferratges
de seguretat. Inclou remat perimetral de la finestra de 15cm. per folrar la xapa galvanitzada del bastiment de
base amb panell composite de 4mm. de gruix d'alumini lacat amb nucli d'EPDM, tipus Alucobond o similar.

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

1 Centre Obert

2 Magatzem 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 EAF3GKL11R u Conjunt de tancament practicable d'alumini lacat de color burdeus acabat llis amb trencament de pont tèrmic,
col·locada sobre bastiment base i xapa galvanitzada, per a un buit d'obra aproximat de 400x60cm., compost de
tres fulles, 2 basculants translúcides de 133x60cm. i 1 fulla fixa central de 133x60 cm. Amb classificació mínima
3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN12207, classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210 i classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208. Elaborada amb perfils de fulla
oculta; amb el marc superior de 10cm. amb airejadors manuals incorporats; vidres laminats translúcids amb
càmara d'aire 4+4/12/3+3, amb el vidre exterior amb control solar i si s'escau baix emissiu per obtenir una
transmitància tèrmica màxima del conjunt de 2,9W/m²K; tapajunts; sistema mecànic de tancament amb
accionament manual amb maneta superior amb compàs i ferratges de seguretat. Inclou remat perimetral de la
finestra de 15cm. per folrar la xapa galvanitzada del bastiment de base amb panell composite de 4mm. de gruix
d'alumini lacat amb nucli d'EPDM, tipus Alucobond o similar, amb goteró a l'escopidor.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Finestres 11, 12, 14, 16, 18, 19 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

10 EAF3GKL13R u Conjunt de tancament practicable d'alumini lacat de color burdeus acabat llis amb trencament de pont tèrmic,
col·locada sobre bastiment base i xapa galvanitzada, per a un buit d'obra aproximat de 400x60cm. i 80x120cm,
compost de 5 fulles, 2 basculants translúcides de 133x60cm., 3 fulles fixes, 1 central de 133x60 cm. i dues
inferiors de 80x60cm. cadascuna. Amb classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN12207,
classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210 i classificació mínima 8A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208. Elaborada amb perfils de fulla oculta; amb el marc superior de 10cm. amb
airejadors manuals incorporats; vidres laminats translúcids amb càmara d'aire 4+4/12/3+3, amb el vidre exterior
amb control solar i si s'escau baix emissiu per obtenir una transmitància tèrmica màxima del conjunt de
2,9W/m²K; tapajunts; sistema mecànic de tancament amb accionament manual amb maneta superior amb
compàs i ferratges de seguretat. Inclou remat perimetral de la finestra de 15cm. per folrar la xapa galvanitzada
del bastiment de base amb panell composite de 4mm. de gruix d'alumini lacat amb nucli d'EPDM, tipus
Alucobond o similar, amb goteró a l'escopidor.

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

1 Finestres 13, 15, 17 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

11 EAF3GKL22R u Conjunt de tancament practicable d'alumini lacat de color burdeus acabat llis amb trencament de pont tèrmic,
col·locada sobre bastiment base i xapa galvanitzada, per a un buit d'obra aproximat de 224x290cm., compost de
dues fulles batents translúcides de 105x220cm. cadascuna i una fulla fixe superior de 224x66cm. Amb
classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN12207, classificació mínima C4 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210 i classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208. Elaborada
amb perfils de fulla oculta; amb el marc superior de 10cm. amb airejadors manuals incorporats; vidres laminats
transparents amb càmara d'aire 5+5/12/3+3, amb el vidre exterior amb control solar i si s'escau baix emissiu per
obtenir una transmitància tèrmica màxima del conjunt de 2,9 W/m²K; tapajunts; tancaments manuals per fixar
una fulla i molla, maneta, pany i clau de seguretat l'altra, ferratges de seguretat. Inclou remat perimetral de la
finestra de 15cm. per folrar la xapa galvanitzada del bastiment de base amb panell composite de 4mm. de gruix
d'alumini lacat amb nucli d'EPDM, tipus Alucobond o similar.

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

1 Edifici AAVV

2 Porta 22 i 25 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

12 EAF3GKL27R u Conjunt de tancament practicable d'alumini lacat de color burdeus acabat llis amb trencament de pont tèrmic,
col·locada sobre bastiment base i xapa galvanitzada, per a un buit d'obra aproximat de 342x60cm., compost de
tres fulles, 2 basculants translúcides de 114x60cm. i 1 fulla fixa central de 114x60 cm. Amb classificació mínima
3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN12207, classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210 i classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208. Elaborada amb perfils de fulla
oculta; amb el marc superior de 10cm. amb airejadors manuals incorporats; vidres laminats translúcids amb
càmara d'aire 4+4/12/3+3, amb el vidre exterior amb control solar i si s'escau baix emissiu per obtenir una
transmitància tèrmica màxima del conjunt de 2,9W/m²K; tapajunts; sistema mecànic de tancament amb
accionament manual amb maneta superior amb compàs i ferratges de seguretat. Inclou remat perimetral de la
finestra de 15cm. per folrar la xapa galvanitzada del bastiment de base amb panell composite de 4mm. de gruix
d'alumini lacat amb nucli d'EPDM, tipus Alucobond o similar, amb goteró a l'escopidor.

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

1 Finestres 27, 28, 29, 30, 31 5,000 5,000
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TOTAL AMIDAMENT 5,000

13 EAF3GK935R u Conjunt de tancament practicable d'alumini lacat de color burdeus acabat llis amb trencament de pont tèrmic,
col·locada sobre bastiment base i xapa galvanitzada, per a un buit d'obra aproximat de 391x60cm., compost de
quatre fulles basculants translúcides de 97x60cm. Amb classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN12207, classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210 i classificació mínima 8A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208. Elaborada amb perfils de fulla oculta; amb el marc superior de
10cm. amb airejadors manuals incorporats; vidres laminats translúcids amb càmara d'aire 4+4/12/3+3, amb el
vidre exterior amb control solar i si s'escau baix emissiu per obtenir una transmitància tèrmica màxima del
conjunt de 2,9W/m²K; tapajunts; sistema mecànic de tancament amb accionament manual amb maneta superior
amb compàs i ferratges de seguretat. Inclou remat perimetral de la finestra de 15cm. per folrar la xapa
galvanitzada del bastiment de base amb panell composite de 4mm. de gruix d'alumini lacat amb nucli d'EPDM,
tipus Alucobond o similar, amb goteró a l'escopidor.

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

1 Finestra 32 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 EANV396R u Bastiment de base per a porta, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de
240x210 cm i 220x298 cm.

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

1 Centre Obert

2 Porta 36, 37 i 38 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

15 EANV3D7R u Bastiment de base per a porta, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de
323x210 cm

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

1 Centre Obert

2 Porta 39 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

16 EAN51761 u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat
de 210x220 cm

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

1 Centre Obert

2 Finestra 41 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

17 EAFA636R u Conjunt interior de porta d'alumini lacat color ral estàndar, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla
batent de 90x208 cm. i una fulla fixa lateral de150x150cm., per a un buit d'obra aproximat de 240x210 cm,
elaborada amb perfils de preu alt. Inclou vidre laminat 4+4mm., ferramenta i pany amb clau.

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

1 Centre Obert

2 Porta 36 i 37 2,000 2,000
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TOTAL AMIDAMENT 2,000

18 EAFA638R u Conjunt interior de porta d'alumini lacat color ral estàndar, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles
batents de 105x208 cm. cadascuna i una fulla fixa superior de 220x90cm., per a un buit d'obra aproximat de
220x298 cm, elaborada amb perfils de preu alt. Inclou vidre laminat 4+4mm, ferramenta, molla i pany amb clau.

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

1 Centre Obert

2 Porta 38 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

19 EAFA639R u Conjunt interior de porta d'alumini lacat color ral estàndar, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles
batents de 85x208 cm. i una fulla fixa lateral de150x150cm., per a un buit d'obra aproximat de 3230x210 cm,
elaborada amb perfils de preu alt. Inclou vidre laminat 4+4mm., ferramenta i pany amb clau.

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

1 Centre Obert

2 Porta 39 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

20 EAF1KE3R u Finestra d'alumini lacat amb ral estandar, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses i una
fulla fixa inferior, per a un buit d'obra aproximat de 200x224 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació
mínima 2 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 6A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C2 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Inclou
vidre laminat 3+3/12/3+3, guies i ferramenta.

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

1 Centre obert

2 Finestra 41 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

21 EANA5196 u Bastiment de base de 3/4 per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 90 cm d'amplària i 210 cm d'alçària

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

1 Portes 42, 43, 44 3,000 3,000

2 Portes 47, 48, 49, 50, 51, 52 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 9,000

22 EANA51D6 u Bastiment de base de 3/4 per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 140 cm d'amplària i 210 cm
d'alçària

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

1 Porta 40 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

23 EAQEA18R u Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 80 cm
d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat esmaltat, amb fulla
cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF hidròfug xapat, ribet de goma,
ferramenta de penjar, pany de cop i clau mestra, amb joc de manetes, d'alumini anoditzat, amb placa petita, de
preu alt
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Portes 42, 43, 44 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

24 EAQEA19R u Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de 90 cm
d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat esmaltat, amb fulla
cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF hidròfug xapat, ribet de goma,
ferramenta de penjar, pany de cop i clau mestra, amb joc de manetes, d'alumini anoditzat, amb placa petita, de
preu alt

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

1 Portes 47, 48, 49, 50, 51, 52 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

25 EAQEA1BR u Porta block de fulles batents de fusta per a interior, doble batent, de 40 mm de gruix, amb una llum de pas de
90+42 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 15 cm, com a màxim,acabat esmaltat,
amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF hidròfug xapat, ribet de
goma, ferramenta de penjar, pany de cop i clau mestra, amb joc de manetes, d'alumini anoditzat, amb placa
petita, de preu alt

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

1 Porta 40 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

26 EASA62KR u Col·locació i pintat de porta tallafocs metàl·lica existent, de dues fulles batents, per a una llum de 180x210 cm.
Pintada amb esmalt sintètic.

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

1 Nova AAVV. magatzem 1,000 1,000

2 Porta 53

TOTAL AMIDAMENT 1,000

27 EANDAA40 u Caixa i bastiment de base per a porta corredissa encastada d'acer galvanitzat, d'1 fulla de 100x 210 cm de llum
de pas, per a acabat arrebossat o enguixat, muntada

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

1 Centre Obert

2 Porta 46 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

28 EAQFAL6R u Fulla per a porta corredissa encastada amb una llum de pas de 100x 210 cm, de cares llises, acabat superficial
ambde DM hidròfug esmaltat, ferratges de preu alt i folrat del bastiment de base amb fusta del mateix tipus,
fixada a les guies de la caixa encastada

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

1 Centre Obert

2 Porta 46 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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29 EAP3621R u Bastiment de paredó per a porta, folrat, per fulla corredera vista, de fusta de pi roig pintada amb esmalt per a
una llum de bastiment de 90 cm d'amplària i 200 cm d'alçària. Inclou la guia i el folrat d'aquesta.

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

1 Centre Obert

2 Porta 45 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

30 EAQF8L5R u Fulla per a porta corredissa encastada amb una llum de pas de 90x 210 cm, de cares llises, acabat superficial
amb de DM hidròfug esmaltat, ferratges de preu alt i folrat del bastiment de base amb fusta del mateix tipus,
fixada a les guies del marc superficial.

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

1 Centre Obert

2 Porta 45 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

31 EAQSB23R u Conjunt de dues fulles batents per a portes d'armari, de fusta per a pintar, de 25 mm de gruix, de cares llises i
estructura interior de fusta, de 40 cm d'amplària i 180 cm i 50 cm d'alçària

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

1 Centre Obert

2 Vestíbul 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

32 EAZ3U0A0 u Perfil per a prevenir les enganxades de dits a les portes, al costat del pany, d'1,4 m de llarg, format una junta
acordió semicircular de 35 mm de radi, d'EPDM, fixada amb un perfil d'alumini a la cara del pany, en una porta
amb un encaix

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

1 Casa petita, porta corredera 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

33 EAZ3U010 u Conjunt de perfils per a prevenir les enganxades de dits a les portes, al costat de la frontissa, d'1,4 m de llarg,
format per un perfil semicircular d'alumini de 80 mm d'amplada amb una junta acordió semicircular d'EPDM
col·locada al interior del perfil i fixada amb guies d'alumini a la cara contraria a les frontisses, i una junta acordió
semicircular de 35 mm de radi, d'EPDM, fixada amb dos perfils d'alumini a la cara de les frontisses

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

1 Casa Petita 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra 01 PRESSUPOST ESPIRALL 2
Capítol 02  INTERVENCIÓ EN EDIFICIS
Titol 3 10  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ

1 ED001KR u Connexió de nous sanitaris a clavagueram existent, prèvia comprovació del seu funcionament. Inclou forats a
forjat sanitari necessaris per la connexió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
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1 Nova AAVV 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 ED002KR u Connexió de pluvials a clavagueram existent o pou, prèvia comprovació del seu funcionament. Inclou forats a
forjat sanitari necessaris per la connexió.

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

1 Nou edifici centre obert 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 ED7K597S m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 160 mm, penjat al
sostre

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

1 Centre Obert 14,000 14,000

TOTAL AMIDAMENT 14,000

4 ED7K587S m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 125 mm, penjat al
sostre

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

1 Centre Obert 4,000 4,000

2 WC nova AAVV 24,000 24,000

TOTAL AMIDAMENT 28,000

5 ED15M811 m Baixant de tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 125 mm, incloses les
peces especials i fixat mecànicament amb brides

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

1 Nova aula Centre Obert 2,000 3,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

6 ED115771 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 110
mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

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

1 Sortida sanitaris 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

7 ED115271 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 40
mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

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

1 Sortida sanitaris 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

8 EE4000KR u Xemeneia de ventilació per sortira a la coberta, formada per conducte helicoidal de xapa galvanitxada amb
barret, de una llargaria màxima de 2m. Inclòs la realització de forat al forjat i la coberta, fixació i segellat.

EUR



Projecte per a un nou Centre Cívic als equipaments de la pl. Dr. Bonet

AMIDAMENTS Data: 30/05/17 Pàg.: 46

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

1 Bar 1,000 1,000

2 WC 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST ESPIRALL 2
Capítol 02  INTERVENCIÓ EN EDIFICIS
Titol 3 11  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS

1 EJ13B71BHDD u Lavabo per a encastar de porcellana esmaltada ref. N362287631 de la serie Lavabos de NOKEN , senzill,
d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu alt, encastat a taulell

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

1 WC CO 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 EJ2311EG u Aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu
mitjà, temporitzada , amb dues entrades de maniguets.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

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

1 Wc CO 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 EJ33B1NF u Sifó de botella registrable amb vàlvula de ventilació per a lavabo, d'ABS, cromat, de 32 mm de diàmetre, flux
d'aire 1,5 l/s, de designació AII segons norma UNE-EN 12380, connectat a la xarxa de petita evacuació.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

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

1 Wc CO 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 EJ14BA1Q u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i
alimentació incorporats, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

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

1 Wc Local Futbol 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 EJ1AB21P u Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el
paviment i connectat a la xarxa d'evacuació.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

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

1 Neteja CO 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 EJ13B71T u Lavabo mural amb mig peu de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu mitjà,
col·locat amb suports murals i amb mig peu
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Wc Local Ciclistes 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 EJ13B92R u Col·locació lavabo existent amb suport de peu de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària >= 100 cm, de color
blanc i preu mitjà, col·locat sobre peu, col·locant noves aixetes de pas i nou sifò.

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

1 Wc CO. 2,000 2,000

2 Wc AAVV 1,000 1,000

3 Wc Magatzem 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

8 EJ14BA2R u Col·locació inodor existent de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes
de descàrrega, de color blanc, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació. Inclou nous
mecanismes  d'alimentació , aixeta de pas.

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

1 Wc CO. 2,000 2,000

2 Wc AAVV. 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

9 EJ46U01R u Col·locació barra mural recta existent per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini
recobert de niló, col·locat amb fixacions mecàniques noves

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

1 Wc CO. 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 EJ46U03R u Col·locació barra mural doble abatible existent per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub
d'alumini recobert de niló, col·locat amb fixacions mecàniques

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

1 Wc CO. 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 EQ514A81 m2 Taulell de pedra natural granítica nacional, de 20 mm de gruix, preu alt, de 100 a 149 cm de llargària, col·locat
sobre suport mural i encastat al parament

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

1 Wc CO 1,000 1,900 0,600 1,140

TOTAL AMIDAMENT 1,140

12 E00005 pa Instal·lació de lampisteria de la nova Associació de Veïns, amb tub de polietilè des dels actuals lavabos de
l'edifici 2. Inclou les connexions pertinents, el tub grapat a paret per dins del trasdossat de la sala polivalent i
grapat superficialment pel magatxem i encastat dins del WC, fins als aparells sanitaris amb les claus de pas
necessàries a la connexió de la instal·lació existent i a l'entrada del WC.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL
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1 Lampisteria nova AAVV 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 E00006 pa Instal·lació de lampisteria de l'edifici 1 Centre Obert, modificació de la instal·lació existent amb el mateix material
que l'actual en els lavabos i WC's. Incloent tots els treballs i accessoris per les modificacions i les noves
instal·lacions de piques i aixetes.

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

1 Lampisteria nova AAVV 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST ESPIRALL 2
Capítol 02  INTERVENCIÓ EN EDIFICIS
Titol 3 12  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
Capítol (1) 01  EDIFICI 1 - E. CENTRE OBERT I ENTITATS

1 EG1B045A u Partida alçada, per fer la  legalització de la instal·lació, butlletins i acompanyar inspecció i taxes de l'ECA.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 EG1B045Ñ u Partida alçada, per fer la retirada selectiva de la instal.lació electrica i d'il·luminació a renovar o inoperativa. Amb
la retirada de mecanismes, endolls, tubs, cables, quadres, comptadors i altres elements auxiliars de la
instal·lació existent.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 EG1PU1A3 u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a subministrament individual superior a 34,64 kW, per a
mesura directa, potència màxima de 43,64 kW, tensió de 400 V, corrent fins a 63 A, format per conjunt de caixes
modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 540x810x171 mm, amb
base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, amb ICP-M tetrapolar (4P) de 50 A
d'intensitat nominal i poder de tall superior a 4,5 kA i sense interruptor diferencial, col·locat superficialment.
Compren la retirada dels tres  comptadors actuals amb la resta d'intal.lació  i la col.locació de la nova TMF1.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 EG48U1TF u Quadre de protecció contra sobretensions permanents i transitòries del tipus 1 (35 a 100 kA en la corba 10/350
microsegons), per a xarxes trifàsiques, amb descarregadors de corrent de tipus llamp, rearmament automàtic,
envoltant de material plàstic amb tapa transparent i grau de protecció IP65, muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 EG42X010 u Relé diferencial amb toroidal separat, sensibilitat de 0,03 A a 30 A (9 llindars commutables), dispar instantani o
temporitzat de 0 s a 4,5 s (9 llindars commutables), alimentació a 220-240 V a.c., amb connexions per a
l'alimentació elèctrica, la bobina de dispar i el toroidal, amb vigilàcia automàtica de l'enllaç amb el toroide, de
l'alimentació elèctrica i de la electrònica interna, per a muntar en carril DIN normalitzat, col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 KG141B02 u Caixa per a quadre de distribució, de plàstic, per a sis fileres de vint-i-dos mòduls i muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

7 EG21H51H m Tub rígid de plàstic sense halògens, 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
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unió roscada i muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

8 KG21H71H m Tub rígid de plàstic sense halògens, 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 roscada i muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

9 EG22H711 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

10 KG2A4415 m Canal aïllant sense halògens, amb 1 tapa per a distribució, de 40x 60 mm, amb 1 compartiment, de color blanc,
muntada sobre paraments

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

11 KG2A4425 m Canal aïllant sense halògens, amb 1 tapa per a distribució, de 40x 60 mm, amb 2 compartiments, de color blanc,
muntada sobre paraments

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

12 KG482355 u Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal 50 A, tetrapolar
(3P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima transitòria 15 kA,
muntat en perfil DIN

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

13 EG414D97 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, 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

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

14 EG414D99 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, 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

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

15 EG414D9B u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, 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

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

16 EG414D9D u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, 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

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

17 KG415DJB u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 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
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AMIDAMENT DIRECTE 0,000

18 EG414DJC u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, 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

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

19 KG415DJD 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

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

20 EG414DJF u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, 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

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

21 EG414GKH u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar (4P), de 15000 A
de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

22 KG4114JJ u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat nominal, tipus ICP-M, tetrapolar (4P), de 6000 A de
poder de tall segons UNE 20317, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

23 KG42129HJ1JV 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. Article: ref. 78240-62 de la serie Interruptors diferencials gama domèstica de SIMON

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

24 KG4242JH 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

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

25 EG61303A u Caixa de mecanismes, d'un element per encastar a canal de pvc. o alumini, preu mitjà, encastada

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

26 EG61L021ITH6 u Caixa de 2 elements, per a mecanisme modular, d'ABS, de preu alt ref. 27821-35 de la serie Caixes de
superfície Simon 27play de SIMON , muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

27 KG625192 u Interruptor, de tipus modular d'1 mòdul estret, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, muntat sobre
bastidor o caixa

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

28 EG621291 u Interruptor doble, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu econòmic, encastat
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AMIDAMENT DIRECTE 6,000

29 EG63D15R u Presa de corrent de per encastar a canal o a caixa 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 mitjà, muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

30 EG2M3281DLF u Caixa de mecanismes de superficie per a mobiliari o paret, d'alumini, per a 4 mecanismes de tipus modular de 2
mòduls estrets, amb els mecanismes, inclosos els accessoris d'acabat.
Compren caixa superficie tipus TM22 plus de la casa NSE o similar, 2 bases E.Schuko, un modul doble amb 2
bases RJ 45 categoria 6e, plaques cegues, etc. Amb tot el petit material necessari i totalment instal.lada i
connectada a la línia elèctrica de 220 v. i a  les línies d'informatica.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

31 EG671122C8G4 u Marc per a mecanisme universal, de 2 elements, preu mitjà ref. 18002 de la serie Iris de BJC , col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

32 EG671111 u Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu econòmic, col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

33 KG312574 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de
secció 4 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

34 KG315564 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tetrapolar, de
secció 4 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

AMIDAMENT DIRECTE 90,000

35 KG312554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de
secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

36 KG321134 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-K, unipolar, de secció 1 x
2,5 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en tub

AMIDAMENT DIRECTE 350,000

37 KG321124 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-K, unipolar, de secció 1 x
1,5 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en tub

AMIDAMENT DIRECTE 600,000

Obra 01 PRESSUPOST ESPIRALL 2
Capítol 02  INTERVENCIÓ EN EDIFICIS
Titol 3 12  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
Capítol (1) 012  EDIFICI 2 - E. ASSOCIACIÓ VEÏNS I SALA POLIVALENT

1 EG1B045A u Partida alçada, per fer la  legalització de la instal·lació, butlletins i acompanyar inspecció i taxes de l'ECA.
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 EG1B045Ñ u Partida alçada, per fer la retirada selectiva de la instal.lació electrica i d'il·luminació a renovar o inoperativa. Amb
la retirada de mecanismes, endolls, tubs, cables, quadres, comptadors i altres elements auxiliars de la
instal·lació existent.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 EG1PU1A3 u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a subministrament individual superior a 34,64 kW, per a
mesura directa, potència màxima de 43,64 kW, tensió de 400 V, corrent fins a 63 A, format per conjunt de caixes
modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 540x810x171 mm, amb
base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, amb ICP-M tetrapolar (4P) de 50 A
d'intensitat nominal i poder de tall superior a 4,5 kA i sense interruptor diferencial, col·locat superficialment.
Compren la retirada dels tres  comptadors actuals amb la resta d'intal.lació  i la col.locació de la nova TMF1.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 EG48U1TF u Quadre de protecció contra sobretensions permanents i transitòries del tipus 1 (35 a 100 kA en la corba 10/350
microsegons), per a xarxes trifàsiques, amb descarregadors de corrent de tipus llamp, rearmament automàtic,
envoltant de material plàstic amb tapa transparent i grau de protecció IP65, muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 EG42X010 u Relé diferencial amb toroidal separat, sensibilitat de 0,03 A a 30 A (9 llindars commutables), dispar instantani o
temporitzat de 0 s a 4,5 s (9 llindars commutables), alimentació a 220-240 V a.c., amb connexions per a
l'alimentació elèctrica, la bobina de dispar i el toroidal, amb vigilàcia automàtica de l'enllaç amb el toroide, de
l'alimentació elèctrica i de la electrònica interna, per a muntar en carril DIN normalitzat, col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 KG141B02 u Caixa per a quadre de distribució, de plàstic, per a sis fileres de vint-i-dos mòduls i muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

7 EG21H51H m Tub rígid de plàstic sense halògens, 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 roscada i muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

8 KG21H71H m Tub rígid de plàstic sense halògens, 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 roscada i muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

9 EG22H711 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

10 KG2A4415 m Canal aïllant sense halògens, amb 1 tapa per a distribució, de 40x 60 mm, amb 1 compartiment, de color blanc,
muntada sobre paraments

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

11 KG2A4425 m Canal aïllant sense halògens, amb 1 tapa per a distribució, de 40x 60 mm, amb 2 compartiments, de color blanc,
muntada sobre paraments
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AMIDAMENT DIRECTE 20,000

12 EG2A1202 m Canal de plàstic sense halògens amb lateral llis, de 60x60 mm i muntada superficialment, compren la part
proporcional de fer forats per passar les instal.lacions a traves de les parets, totalment instal.lades.

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

13 KG482355 u Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal 50 A, tetrapolar
(3P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima transitòria 15 kA,
muntat en perfil DIN

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

14 EG414D97 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, 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

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

15 EG414D99 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, 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

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

16 EG414D9B u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, 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

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

17 KG415DJB u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 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

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

18 EG414DJC u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, 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

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

19 KG415DJD 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

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

20 EG414DJF u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, 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

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

21 EG414GKH u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar (4P), de 15000 A
de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

22 KG4114JJ u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat nominal, tipus ICP-M, tetrapolar (4P), de 6000 A de
poder de tall segons UNE 20317, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

23 KG42129HJ1JV 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. Article: ref. 78240-62 de la serie Interruptors diferencials gama domèstica de SIMON

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

24 KG4242JH 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

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

25 KG4242JK u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63 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

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

26 EG61303A u Caixa de mecanismes, d'un element per encastar a canal de pvc. o alumini, preu mitjà, encastada

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

27 EG61L021ITH6 u Caixa de 2 elements, per a mecanisme modular, d'ABS, de preu alt ref. 27821-35 de la serie Caixes de
superfície Simon 27play de SIMON , muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

28 KG625192 u Interruptor, de tipus modular d'1 mòdul estret, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, muntat sobre
bastidor o caixa

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

29 EG621291 u Interruptor doble, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu econòmic, encastat

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

30 EG628HD2C2Z u Interruptor regulable, de tipus modular, 10 AX/250 V, preu mitjà ref. U3.213.18 de la serie UNICA d'EUNEA ,
muntat sobre bastidor o caixa

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

31 EG63D15R u Presa de corrent de per encastar a canal o a caixa 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 mitjà, muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 13,000

32 EG63D15Ñ u Presa de corrent de superfície amb caixa, tipus cetac de superficie o a caixa de superfície, tetrapolar amb presa
de terra, (4P+T), 32 A 400 V, amb tapa, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntada superficialment
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

33 EG63D15S u Presa de corrent de superfície amb caixa, tipus cetac de superficie o a caixa de superfície, tetrapolar amb presa
de terra, (2P+T), 16 A 230 V, amb tapa, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

34 EG2M3281DLF u Caixa de mecanismes de superficie per a mobiliari o paret, d'alumini, per a 4 mecanismes de tipus modular de 2
mòduls estrets, amb els mecanismes, inclosos els accessoris d'acabat.
Compren caixa superficie tipus TM22 plus de la casa NSE o similar, 2 bases E.Schuko, un modul doble amb 2
bases RJ 45 categoria 6e, plaques cegues, etc. Amb tot el petit material necessari i totalment instal.lada i
connectada a la línia elèctrica de 220 v. i a  les línies d'informatica.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

35 EG671122C8G4 u Marc per a mecanisme universal, de 2 elements, preu mitjà ref. 18002 de la serie Iris de BJC , col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

36 EG671111 u Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu econòmic, col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

37 KG312574 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de
secció 4 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

38 KG312554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de
secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

39 KG321134 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-K, unipolar, de secció 1 x
2,5 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en tub

AMIDAMENT DIRECTE 450,000

40 KG321124 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-K, unipolar, de secció 1 x
1,5 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en tub

AMIDAMENT DIRECTE 550,000

Obra 01 PRESSUPOST ESPIRALL 2
Capítol 02  INTERVENCIÓ EN EDIFICIS
Titol 3 13  INSTAL·LACIONS D'IL·LUMINACIÓ
Capítol (1) 04  EDIFICI 2 - E. ASSOCIACIÓ VEÏNS I SALA POLIVALENT

1 EH113524 u Lluminaria a leds amb difusor de cubeta de plàstic i placa de leds 42 W, 3000ªK, de forma rectangular, amb
xassís de polièster, A.F., IP-55 i muntat superficialment al sostre.

Lluminaria model Coreline adossada de Philips, ref. SM120V LED 37S/840 PSU W20L120 o similar.
Compren la lluminaria totalment instal.lada al sostre i amb les connexions elèctriques i en funcionament.
S'acompanyarà certificat de la garantia i periode de la mateixa.
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AMIDAMENT DIRECTE 28,000

2 EHB1U010 u Llum estanc amb difusor de cubeta de plàstic i placa de leds 29 W, de forma rectangular, amb xassís de
polièster, A.F., IP-55 i muntat superficialment al sostre.

Lluminaria model Coreline de Philips, ref. WT120C LED 34S/840 PSU L1500 o similar. Compren la lluminaria
totalment instal.lada al sostre i amb les connexions elèctriques i en funcionament. S'acompanyarà certificat de la
garantia i periode de la mateixa.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

3 EHB17267EDAT u Llumenera tipus aplic amb difusor cubeta de plàstic a leds de 8 W , muntada superficialment al sostre.

Aplic  model Coreline Aplique de la casa Philips, ref. WL121V LED D5S/840 PSR WH o similar.
Compren la lluminaria totalment instal.lada amb la part proporcinal d'instal.lació elèctrica.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 EH61RC4C u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de
protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 70 a 100 lúmens, 1 h d'autonomia, amb
funcionament centralitzat de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

5 EG21H51H m Tub rígid de plàstic sense halògens, 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 roscada i muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

6 EG321124 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-K, unipolar, de secció 1 x
1,5 mm2, amb aïllament s/halogens, col·locat en tub

AMIDAMENT DIRECTE 500,000

7 EG161312 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

Obra 01 PRESSUPOST ESPIRALL 2
Capítol 02  INTERVENCIÓ EN EDIFICIS
Titol 3 13  INSTAL·LACIONS D'IL·LUMINACIÓ
Capítol (1) 05  EDIFICI 1 - E. CENTRE OBERT I ENTITATS

1 EH113524 u Lluminaria a leds amb difusor de cubeta de plàstic i placa de leds 42 W, 3000ªK, de forma rectangular, amb
xassís de polièster, A.F., IP-55 i muntat superficialment al sostre.

Lluminaria model Coreline adossada de Philips, ref. SM120V LED 37S/840 PSU W20L120 o similar.
Compren la lluminaria totalment instal.lada al sostre i amb les connexions elèctriques i en funcionament.
S'acompanyarà certificat de la garantia i periode de la mateixa.

AMIDAMENT DIRECTE 16,000
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2 EHB17267EDAT u Llumenera tipus aplic amb difusor cubeta de plàstic a leds de 8 W , muntada superficialment al sostre.

Aplic  model Coreline Aplique de la casa Philips, ref. WL121V LED D5S/840 PSR WH o similar.
Compren la lluminaria totalment instal.lada amb la part proporcinal d'instal.lació elèctrica.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

3 EH61RC4C u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de
protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 70 a 100 lúmens, 1 h d'autonomia, amb
funcionament centralitzat de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

4 EG161312 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

Obra 01 PRESSUPOST ESPIRALL 2
Capítol 02  INTERVENCIÓ EN EDIFICIS
Titol 3 14  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ
Capítol (1) 02  EDIFICI 1 - E. CENTRE OBERT I ENTITATS

1 EG1B056R u Partida alçada, per fer la retirada de la instal.lació de calefacció, compren conductes, radiadors i 2 calderes.
Portar tots els elements en perfectes condicions a la Unitat de Serveis de l'Ajuntament.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 EG1B045I u Partida alçada, per legalitzar la instal·lació de climatització, fer els certificats i acompanyar inspecció i taxes de
l'ECA.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 KEGEE5L6 u Bomba de calor per a equips de cabal variable de refrigerant, amb ventilador axial, per a sistemes de 2 tubs.
Bomba de calor partida d'expansió directa vertical per splits o cassetts amb condensació per aire, unitat exterior
amb ventiladors axials, amb una capacitat nominal de 63 Kw. en refrigeració i 69 Kw. en calefacció aproximada,
amb un COP=4.02 i un EER de 3.63 a justificar documentalment amb la corresponent fitxa tècnica, amb
alimentació trifàsica de 400 V, totalment col·locat al terrat de l'edifici i en servei.

Unitat exterior de la marca MITSUBISHI  model PUHY-P55OYSKB-A1 o similar, totalment instal.lada i en servei.

Compren la part proporcional de i instal·lació de tot el material, el camió grua per pujar-lo a la coberta, tubs del
refrigerant amb les corresponent aïllament i la connexió elèctrica, el conductor elèctric, amb desguassos,
antivibradors amb molles i accessoris de càrrega de gas necessaris per a un correcte funcionament i instal·lació,
col·locada, etc. totalment instal·lada.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 KEDC1161 u Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de refrigerant, de 5,6 kW
de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 6,3 W de potència elèctrica total bsorbida,
comandament a distància i termòstat, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb fluid
frigorífic R410 A, col·locada.

Unitat tipous esplit de la casa MITSUBISHI model  PKFY-P50VHM-E o similar.

Compren la part proporcional de la instal·lació i de tot el petit material, tubs del refrigerant amb el corresponent
aïllament i la connexió elèctrica, el conductor elèctric, amb els desguassos i bombes pel desguàs, comandament
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a distància i termòstat, antivibradors i accessoris, etc. per a un correcte funcionament i instal·lació, totalment
instal·lada.

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

5 KEDC116A u Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de refrigerant, de 2,8 kW
de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 3,3 W de potència elèctrica total absorbida, amb
alimentació monofàsica de 230 V, comandament a distància i termòstat, per a instal·lacions amb fluid frigorífic
R410 A, col·locada.

Unitat tipous esplit de la casa MITSUBISHI model  PKFY-P25VBM-E o similar.

Compren la part proporcional de la instal·lació i de tot el petit material, tubs del refrigerant amb el corresponent
aïllament i la connexió elèctrica, comandament a distància i termòstat, el conductor elèctric, amb els desguassos
i bombes pel desguàs, antivibradors i accessoris, etc. per a un correcte funcionament i instal·lació, totalment
instal·lada.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

6 KEDC116L u Unitat interior de tipus cassette, unitat interior amb ventilador centrífug comandament a distància i termòstat, de
4 vies de sortida d'aire, de 5,6 kW de potència frigorífica, de 6,3 kW de potencia calorífica, amb alimentació
monofàsica de 230 V, col·locat.

Unitat tipous cassette de la casa MITSUBISHI model  PLFY-P50VBM+E o similar.

Compren la part proporcional de la instal·lació i de tot el petit material, tubs del refrigerant amb el corresponent
aïllament i la connexió elèctrica, el conductor elèctric, amb els desguassos i bombes pel desguàs, antivibradors
i accessoris, etc.  per a un correcte funcionament i instal·lació, totalment instal·lada.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

7 EEV53100 u EW-50, control centralitzat per 50 grups basat en servidor web/expansor de de 50 grups per AE-200E, totalment
instal.lat, programat i en servei.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 EP434A50 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a F/UTP, aïllament de
poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama
segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal

AMIDAMENT DIRECTE 400,000

9 EG2A1202 m Canal de plàstic sense halògens amb lateral llis, de 60x60 mm i muntada superficialment, compren la part
proporcional de fer forats per passar les instal.lacions a traves de les parets, totalment instal.lades.

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

Obra 01 PRESSUPOST ESPIRALL 2
Capítol 02  INTERVENCIÓ EN EDIFICIS
Titol 3 14  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ
Capítol (1) 05  EDIFICI 2 - E. ASSOCIACIÓ VEÏNS I SALA POLIVALENT

1 EG1B055R u Partida alçada, per fer la retirada de la instal.lació de calefacció, compren conductes, radiadors i caldera. Portar
radiadors en perfectes condicions a la Unitat de Serveis de l'Ajuntament, i tubs i caldera a l'abocador autoritzat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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2 EG1B045I u Partida alçada, per legalitzar la instal·lació de climatització, fer els certificats i acompanyar inspecció i taxes de
l'ECA.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 EED541AA u Bomba de calor per a equips de cabal variable de refrigerant, amb ventilador axial, per a sistemes de 2 tubs,
amb 10 Kw. en fred i 11.20 Kw. en calor, amb alimentació elèctrica de 400 V, i fluid frigorífic R410 A, amb
desguassos, antivibradors i accessoris de càrrega de gas necessaris per a un correcte funcionament i
instal·lació, col·locada

Unitat exterior model PUHZ-ZRP100YKA tipus INVERTER (Serie MULTISPLIT), sistema COMPO MULTI
(R410a) de MITSUBISHI ELECTRIC, trifásica de 10 Kw. en fred i 11.2 Kw. en calor.  o similar.

Compren la unitat exterior totalment instal.lada, kid de distribució amb tot el petit material: conductes de fred,
aillament, connexions electriques, antivibratoris, desguas, etc. Totalment instal.lada  i en servei.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 KEDC116J u Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de refrigerant, de 3.6 a
4.4 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a
instal·lacions amb fluid frigorífic R410 A, comandament a distància i termòstat, i totalment instal.lada.

Unitat inteior de la marca Mitsubishi  model PKA-RP35HAL o similar, de 3.6 i 4.1 Kw. en fred i calor.

Compren la part proporcional de la instal·lació i de tot el petit material, tubs del refrigerant amb el corresponent
aïllament i la connexió elèctrica, el conductor elèctric, amb els desguassos i bombes pel desguàs, comandament
a distància i termòstat, antivibradors i accessoris, etc. per a un correcte funcionament i instal·lació, totalment
instal·lada.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

5 EED541AD u Bomba de calor per a equips de cabal variable de refrigerant, amb ventilador axial, per a sistemes de 2 tubs,
amb 8.3 Kw. en fred i 9 Kw. en calor, amb alimentació elèctrica de 230 V, i fluid frigorífic R410 A, amb
desguassos, antivibradors i accessoris de càrrega de gas necessaris per a un correcte funcionament i
instal·lació, col·locada

Unitat exterior model MXZ-4E83VA tipus INVERTER (Serie MULTISPLIT), (R410a) de MITSUBISHI
ELECTRIC, monofásica de 8.3 Kw. en fred i 9 Kw. en calor.  o similar.

Compren la unitat exterior totalment instal.lades, amb tot el petit material: conductes de fred, aillament,
connexions electriques, antivibratoris, desguas, etc. Totalment instal.lada  i en servei.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 KEDC116C u Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de refrigerant, de 2 a 2.2
kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a
instal·lacions amb fluid frigorífic R410 A, comandament a distància i termòstat,  totalment instal.lat.

Unitat inteior de la marca Mitsubishi  model MSZ - SF20VA  o similar, de 2 i 2.2 Kw. en fred i calor.

Compren la part proporcional de la instal·lació i de tot el petit material, tubs del refrigerant amb el corresponent
aïllament i la connexió elèctrica, el conductor elèctric, amb els desguassos i bombes pel desguàs, comandament
a distància i termòstat, antivibradors i accessoris, etc. per a un correcte funcionament i instal·lació, totalment
instal·lada.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

7 KEDC116D u Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de refrigerant, de 2.5 a
3.2 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a
instal·lacions amb fluid frigorífic R410 A, comandament a distància i termòstat,  totalment instal.lat.

Unitat inteior de la marca Mitsubishi  model MSZ - SF25VA  o similar, de 2.5 i 3.2 Kw. en fred i calor.
EUR
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Compren la part proporcional de la instal·lació i de tot el petit material, tubs del refrigerant amb el corresponent
aïllament i la connexió elèctrica, el conductor elèctric, amb els desguassos i bombes pel desguàs, comandament
a distància i termòstat, antivibradors i accessoris, etc. per a un correcte funcionament i instal·lació, totalment
instal·lada.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

8 EED541AK u Bomba de calor 1x1 de cabal variable de refrigerant, amb ventilador axial, per a sistemes de 2 tubs, de 3.5 Kw.
en fred i 4 Kw. en calor, amb alimentació elèctrica de 230 V, i fluid frigorífic R410 A, amb desguassos,
antivibradors i accessoris de càrrega de gas necessaris per a un correcte funcionament i instal·lació, col·locada

Unitat exterior model MSZ-SF35VE tipus INVERTER de 1x1, (R410a) de MITSUBISHI ELECTRIC, monofásica
de  3.5 Kw. en fred i 4 Kw. en calor.  o similar.

Compren la unitat exterior totalment instal.lades, amb tot el petit material: conductes de fred, aillament,
connexions electriques, antivibratoris, desguas, comandament a distància i termòstat, etc. Totalment instal.lada
i en servei.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 EEV5310F u Interfaz de MITSUBISHIS MODEL MAC-333IF que permet la connectivitat amb una xarxa M-NET. Compren
petit material i totalment instal.lat, programat i en servei.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

10 EG2A1202 m Canal de plàstic sense halògens amb lateral llis, de 60x60 mm i muntada superficialment, compren la part
proporcional de fer forats per passar les instal.lacions a traves de les parets, totalment instal.lades.

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

Obra 01 PRESSUPOST ESPIRALL 2
Capítol 02  INTERVENCIÓ EN EDIFICIS
Titol 3 15  INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS
Capítol (1) 02  EDIFICI 2 - E. ASSOCIACIÓ VEÏNS I SALA POLIVALENT

1 EP434A50 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a F/UTP, aïllament de
poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama
segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal

AMIDAMENT DIRECTE 150,000

2 KP731J810002 u Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus RJ45, categoria 6 F/UTP, amb connexió per desplaçament
de l'aïllament ref. VD5.477 de la serie UNICA SYSTEM d'EUNEA , muntat sobre suport de mòdul estret. Altres
articles: ref. VDI88200 de la serie Llocs de treball d'Infraplus de HIMEL

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

3 KP5311A3I3NN u Presa de senyal telefònica de tipus universal, amb connector RJ11 simple, connexió per cargols, amb tapa, de
preu altref. 19582 + ref. 19782-RR de BJC , encastada

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

4 KP53J100 u Connector telefònic del tipus RJ11 simple, amb 4 contactes, col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

5 KP422124 m Cable de parells per a instal·lacions telefòniques, de 2 parells, per a instal·lació interior, aïllament de polietilè i
coberta de PVC, conductor de coure rígid de 0,51 mm de diàmetre, amb presa de terra, col·locat en tub

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 80,000

Obra 01 PRESSUPOST ESPIRALL 2
Capítol 02  INTERVENCIÓ EN EDIFICIS
Titol 3 15  INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS
Capítol (1) 03  EDIFICI 1 - E. CENTRE OBERT I ENTITATS

1 EP744211 u Armari equipat per a sistemes de transmissió de veu i dades, de 4 unitats, amb capacitat fins a 6 llocs de treball,
per a xarxa de categoria 5e U/UTP, xassís rack 10´´, de 300 x 350 x 200 mm aproximadament (alçària x
amplària x fondària), amb porta de vidre securitzat amb pany i clau, col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 EP434A50 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a F/UTP, aïllament de
poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama
segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal

AMIDAMENT DIRECTE 200,000

3 KP731J810002 u Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus RJ45, categoria 6 F/UTP, amb connexió per desplaçament
de l'aïllament ref. VD5.477 de la serie UNICA SYSTEM d'EUNEA , muntat sobre suport de mòdul estret. Altres
articles: ref. VDI88200 de la serie Llocs de treball d'Infraplus de HIMEL

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

4 EG1B045Q u Partida alçada, pagament a la companyia Telefónica per les feines de retirada del cable actual que passa per la
canalització a enderrocar, instal.lació d'un cable nou per per la nova canalització i fer les correspoenents
connexions a la xarxa existent.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 EG1B045R u Partida alçada, pagament a la companyia Jazztel per les feines de retirada del cable actual que passa per la
canalització a enderrocar, instal.lació d'un cable nou per per la nova canalització i fer les correspoenents
connexions a la xarxa existent.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 KG22TK1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada, compren també la part proporcional dels separadors entre tubs .

AMIDAMENT DIRECTE 150,000

7 FDK262M7 u Pericó de registre de formigó prefabricat tipus ´´DM´´ per Telefonica de 90 x 47.6 x 100 cm, interiors per a
instal·lacions de serveis, col·locat sobre  reblert lateral amb terra de la mateixa excavació.

S'ha de acordar amb Telefonica la idoneidad d'aquest perico i s'ha de submnistrar per un proveidor habitual de
Telefonica. Compren la part del transport fins l'obra i la seva col.locació.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 FDKZA810 u Bastiment rectangular i dues tapes de formigó d'acord a les mides del perico i a les característiques
demanades per Telefónica, totalment instal.lada, també compren la part de ports.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 F2194JB5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
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AMIDAMENT DIRECTE 16,000

10 F2226A22 m3 Excavació de rasa de més de 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny no classificat, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica del material excavat

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

11 F227F00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'1,5 i menys de 2 m d'amplària, amb compactació del 95% PM

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

12 F228510F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

13 F9365H11 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual sobre la canalització de Telefonica

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

14 F2R34269 m3 Transport de terres i runes seleccionades a monodipòsit o centre de reciclatge, carregat amb mitjans mecànics i
temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km inclou canon
abocador

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

Obra 01 PRESSUPOST ESPIRALL 2
Capítol 02  INTERVENCIÓ EN EDIFICIS
Titol 3 16  INSTAL·LAIONS CONTRA INCÈNDIS
Capítol (1) 03  EDIFICI 2 - E. ASSOCIACIÓ VEÏNS I SALA POLIVALENT

1 EMSB31P1 u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm
de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

2 EM31341K u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 3,5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat
superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 KM31271K u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, d'eficàcia 27A-144B/C, amb pressió incorporada, acabat
exteriorment amb pintura epòxid de color vermell, muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

Obra 01 PRESSUPOST ESPIRALL 2
Capítol 02  INTERVENCIÓ EN EDIFICIS
Titol 3 16  INSTAL·LAIONS CONTRA INCÈNDIS
Capítol (1) 04  EDIFICI 1 - E. CENTRE OBERT I ENTITATS

1 EMSB31P1 u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm
de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 8,000

2 EM31341K u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 3,5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat
superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 KM31271K u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, d'eficàcia 27A-144B/C, amb pressió incorporada, acabat
exteriorment amb pintura epòxid de color vermell, muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST ESPIRALL 2
Capítol 02  INTERVENCIÓ EN EDIFICIS
Titol 3 17  EQUIPAMENTS

1 EB92U20R m2 Vinil autoadhesiu per rètol de les diferents entitats, col·locat sobre fulles de vidre fixes de les portes.

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

1 Ass. Veïns i Centre Cívic 2,000 2,240 0,500 2,240

2 Centre Obert 1,000 1,600 0,500 0,800

3 Ciclistes 1,000 0,900 0,800 0,720

4 Futbol 1,000 0,900 0,800 0,720

TOTAL AMIDAMENT 4,480

2 EAVT138R m2 Cortina tipus Screen, de teixit de fibra de vidre i recobriment de PVC, amb sistema d'accionament amb cadeneta
i guia d'alumini, col·locada amb fixacions mecàniques

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

1 Centre Obert

2 3,000 2,350 1,870 13,184

3 2,000 1,450 1,870 5,423

4 3,000 0,800 1,750 4,200

5 Nova AAVV 3,000 2,350 1,870 13,184

TOTAL AMIDAMENT 35,991

3 EAVT139R m2 Cortina tipus Screen, de teixit opac per enfosquir la sala, de fibra de vidre i recobriment de PVC, amb sistema
d'accionament amb cadeneta i guia d'alumini, col·locada amb fixacions mecàniques

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

1 Centre Obert 3,000 3,600 2,140 23,112

TOTAL AMIDAMENT 23,112

Obra 01 PRESSUPOST ESPIRALL 2
Capítol 03  CONTROL DE QUALITAT

1 FFPA0009 pa Partida alçada a justificar en concepte de control de qualitat dels materials, segons indicacions de la DF.

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

1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST ESPIRALL 2
Capítol 04  SEGURETAT I SALUT

1 FPA0001 ut Partida alçada de cobrament integre per a la seguretat i salut, seguretat vial, senyalització abalisament i
desviaments provisionals durant l'execució de les obres, segons l'estudi bàsic de seguretat i salut del present
projecte i indicacions de la Direcció de l’Obra.

Aquesta partida inclou la vigilància permanent de l'obra per evitar en qualsevol moment la intrusió a l'interior
dels edificis, de tal forma que quedin permanentment protegits. De dia, nit i caps de setmana mentre l'estat de
l'obra ho requereixi.

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

1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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Obra 01 Pressupost ESPIRALL 2

Capítol 01 URBANITZACIÓ PL. DOCTOR BONET

Titol 3 01 ENDERROC I MOVIMENT DE TERRES

1 FQB3R12R u Transport de jardinera existent de posts de fusta de pi tractada en
autoclau, de forma quadrada, de 100x100 cm i 100 cm d'alcària de
mides aproximades, col·locada superficialment sense fixacions.
Transport amb camió grua a dipòsit municipal. (P - 235)

11,23 6,000 67,38

2 F21Q111R u Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària,
transport dins la mateixa obra, protecció, embalatge i emmagatzament
per la posterior reposició a la mateixa obra. (P - 193)

3,55 4,000 14,20

3 F21Q123R u Desmuntatge de banc de pedra o formigó de fins a 3 m de llargària,
protecció del conjunt, càrrega manual i mecànica de l'equipamen,
transport i emmagatzematge dins la meteixa obra per posterior
reposició. (P - 194)

11,33 5,000 56,65

4 F21Q250R u Retirada de paperera ancorada al terra, protecció, embalatge i
emmagatzament dins la mateixa obra per posterior reposició. (P - 195)

2,66 5,000 13,30

5 F2194JC5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10
cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió (P - 192)

3,64 596,080 2.169,73

6 F2194AA1 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6
m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 189)

10,22 95,380 974,78

7 F2193B1R m Demolició de peça ceràmica encastada a paviment i sanejament de la
junta per posterior junt amb material elàstic, amb mitjans manuals,
compressor i càrrega mecànica sobre camió (P - 188)

2,77 121,500 336,56

8 F2194AKR m2 Demolició de canal de formigó de recollida d'aigua de la plaça, de fins
a 40 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega
sobre camió. Inclou la fer la rasa per col·locar posteriorment una canal
prefabricada. (P - 190)

14,39 34,278 493,26

9 F222H422 m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte,
amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat (P -
199)

9,94 2,700 26,84

10 E222B432 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb
les terres deixades a la vora (P - 6)

7,19 1,200 8,63

11 F228560F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material
adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (P - 202)

18,49 13,711 253,52

12 F21R1265 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) (P - 197)

95,04 30,000 2.851,20

13 F2R3506R m3 Transport de terres i runa 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 -
205)

4,91 125,805 617,70

14 F2RA7580 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no
especials amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 206)

11,45 125,805 1.440,47

TOTAL Titol 3 01.01.01 9.324,22

Obra 01 Pressupost ESPIRALL 2

Capítol 01 URBANITZACIÓ PL. DOCTOR BONET

Titol 3 02 PAVIMENTS

euros
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1 F9E1310G m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm ratllat, classe 1a,
preu superior, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i
beurada de ciment pòrtland, igual que el de la plaça Abat Blach (P -
213)

29,72 40,000 1.188,80

2 E921201F m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95 %
del PM (P - 62)

20,33 3,060 62,21

3 E2255P90 m3 Reblert de rasa o pou amb granulats de material reciclat mixt, en
tongades de 50 cm com a màxim (P - 8)

13,15 52,000 683,80

4 F936NM11 m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del
granulat 40 mm, HNE-15/B/40, abocat des de camió amb estesa i
piconatge manual, acabat reglejat (P - 208)

57,30 29,328 1.680,49

5 F9H11KRR t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició
densa D-8 amb granulat granític i betum sintètic de color vermellós
igual que a la Plaça Pau Casals de penetració (marca firtec o similar),
de 4 cm de gruix, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall,
sobre base de formigó existent o nova. Inclòs remats especials en
punts conflictius en escossells, canals, arquetes, etc. i juntes de
dilatació on marqui la Direcció Facultativa. (P - 216)

46,78 30,315 1.418,14

6 F97433ER m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color
gris, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada
de ciment gris (P - 209)

13,65 110,000 1.501,50

7 F9H1XXY u Transport de l'equip estenedora i compactadora i fresat cantells,
encontres i remats. En aquesta partida està inclos el transport de
l'equip necessari i tots els mitjans materials necessaris per a la
correcta execució i acabat del paviment. (P - 217)

360,94 1,000 360,94

8 F9F5CC0R u Reposició de peces malmeses del contorn de la pista central, peces de
formigo de forma rectangular de 15x30 cm i 5 cm de gruix, col·locat
amb morter de ciment 1:4. Inclou tall amb disc, l'enderroc, la reposició
amb peces iguals i la retirada de runa a camió o contenidor. (P - 214)

7,74 25,000 193,50

9 EDKZ3154FA7Ru Recol·locació de tots els bastiments i tapes de pericons, pous i
arquetes de totes mides, dels serveis de gas, aigua, rec i il·luminació
existent, de fosa grisa o material plàstic, col·locat amb morter. Inclou la
reposició de nou si es trenca durant l'obra. (P - 118)

199,84 1,000 199,84

10 K9Z2210R m2 Polit del paviment de formigó de la pista central de la plaça. (P - 270) 2,48 405,000 1.004,40

11 F9G22K2R m3 Reomplert de les juntes de la pista sanejades, amb morter de resines
especial per ambient exterior del mateix color que les peces
ceràmiques, per a refer les peces malmeses, inclou tots els treballs
d'execució manual necessaris per tal de definir la línia exacte entre el
paviment ceràmic (reparat) i el canto del paviment de formigó, també
reparat i que en aquest cas ha de ser del color del formigó. A executar
seguint les instruccions de la DO específiques per aquesta partida de
detall. (P - 215)

319,66 0,729 233,03

12 K9Z31K1R m2 Reparació del paviment de formigó de la pista, zones fisurades,
esquedades i escantonades, amb morter de resines epoxid amb
acabat del mateix color que la pista. (P - 271)

17,97 12,150 218,34

TOTAL Titol 3 01.01.02 8.744,99

Obra 01 Pressupost ESPIRALL 2

Capítol 01 URBANITZACIÓ PL. DOCTOR BONET

Titol 3 03 ABASTIMENT I RECOLLIDA D'AIGÜES

1 FDK28K0R u Pericó de connexió de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a la
connexió de la canaleta de recollida d'aigües, amb parets de 15 cm de
gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada
interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10,

153,16 2,000 306,32

euros
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sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra
de la mateixa excavació, totalment acabat. Inclou la connexió a
l'embornal actual, amb de tub 200 mm., bastiment i tapa de fosa grisa.
(P - 224)

2 FD7JE186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa (P - 220)

9,71 114,000 1.106,94

3 FD5J4K0R u Modificació de caixa d'embornal existent per poser-lo a nivell del nou
paviment i connextar-hi la canaleta de recollida d'aigües, aporfitant el
mateix bastiment i reixa. (P - 219)

54,20 2,000 108,40

4 KD5J4F08 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 10 cm de gruix
de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 10 cm de formigó
HM-20/P/20/I (P - 272)

56,74 6,000 340,44

5 GD5Z7EC4 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal,
de 655x355x55 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 10 dm2
de superfície d'absorció, col·locat amb morter (P - 240)

47,32 6,000 283,92

TOTAL Titol 3 01.01.03 2.146,02

Obra 01 Pressupost ESPIRALL 2

Capítol 01 URBANITZACIÓ PL. DOCTOR BONET

Titol 3 04 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I OBRA CIVIL

Capítol (1) 01 INSTAL·LACIONS

1 FHM11J2A u Columna tubular de planxa d'acer galvanitzat, de 6,5 m. d'alçada,
preperada per lluminaria a 6 m. d'alçada, base platina i porta,
protecció del peu de la columna contra oxidacins amb Salican color
galvanitzat fins la portella, columna col.locada sobre dau de formigó.
Compren perns d'ancoratge, base de formigó de 0.6x0.6x0.7 m. amb
formigó HA-250, grua, tota la preinstal.lació electrica amb caixa de
fusibles setem, conductors elèctrics interior de 1000 v, ... totalment
instal.lada.

Columna model Plus de la casa Roure, o similar. Columa de 6,50 m.
amb fixacio lateral. Una lluminaria a 6 m. d'alçada per tub de 42 mm.,
amb una inclinació de 0 graus. Columna amb protecció Salican fins
la portella de registreipole, color  galvanitzati igual que la columna.

Compren la columna, instal.lació electrica interior amb caixa de
fusibles Sertem, perns d'ancoratge, l'excabació per la base de la
columna, fer la cimentació base de dormigó de la cimentació, etc.
Totalment instal.lada (P - 226)

348,09 2,000 696,18

2 FHM11J2U u Columna tubular de planxa d'acer galvanitzat, de 6,5 m. d'alçada,
preperada per lluminaria a 4 m. i a 6 m. d'alçada, base platina i porta,
protecció del peu de la columna contra oxidacins amb Salican color
galvanitzat fins la portella, columna col.locada sobre dau de formigó.
Compren perns d'ancoratge, base de formigó de 0.6x0.6x0.7 m. amb
formigó HA-250, grua, tota la preinstal.lació electrica amb caixa de
fusibles setem, conductors elèctrics interior de 1000 v, ... totalment
instal.lada.

Columna model Plus de la casa Roure, o similar. Columa de 6,50 m.
amb fixacio lateral. Una lluminaria a 6 m. d'alçada i un altre oposada
a 4 m. d'alçada i per tub de 40 mm., totres dues amb una inclinació
positiva de 0 graus. Columna amb protecció Salican fins la portella de
registreipole, color  galvanitzati igual que la columna.

Compren la columna, instal.lació electrica interior amb caixa de

348,09 2,000 696,18

euros
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fusibles Sertem, perns d'ancoratge, l'excabació per la base de la
columna, fer la cimentació base de dormigó de la cimentació, etc.
Totalment instal.lada (P - 227)

3 FHN33C3A u Lluminària de LEDS per a vial de distribució asimètrica amb cos
alumini fos, amb LED estancs amb grau de protecció IP-66 i IK08, amb
un dispositiu d'alimentació i control regulablel, flux lluminós 6100
lumen, temperatura de color 4000 K, vida útil >= 83000 h, aïllament
elèctric classe I, amb accessori per fixar lateralment i acoblat al suport.
Compren la lluminaria totalment instal.lada, connectada i en
funcionament.

Lluminària per inseció lateral amb rub de 40 mm., de la casa
Carandini, model V.MAX.L064.V2, C/PROTEC de 6100 lums, a
4000ºK,  o  similar.

Es valoraran característiques  de la lluminaria,  vida útil, etc.

(P - 228)

324,21 4,000 1.296,84

4 FHN33C3H u lum LED per a vial de distribució asimètrica amb cos alumini fos, amb
LED estancs amb grau de protecció IP-66 i IK08, amb un dispositiu
d'alimentació i control regulablel, flux lluminós 6100 lumen,
temperatura de color 4000 K, vida útil >= 83000 h, aïllament elèctric
classe I, amb accessori per fixar lateralment i acoblat al suport.
Compren la lluminaria totalment instal.lada, connectada i en
funcionament.

Lluminària per inseció lateral amb rub de 40 mm., de la casa
Carandini, model V.MAX.L044.V1, C/PROTEC de 6100 lums, a
4000ºK,  o  similar.
Es valoraran característiques  de la lluminaria,  vida útil, etc.

(P - 229)

272,56 2,000 545,12

5 EGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm
de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a
terra (P - 166)

12,61 4,000 50,44

6 EG312554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P -
143)

2,26 100,000 226,00

7 EG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat
superficialment (P - 145)

4,97 110,000 546,70

8 EG22RG1K m Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal, aïllant
i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència
a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada (P - 139)

1,05 130,000 136,50

9 EG312344 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, col·locat en tub (P - 142)

2,01 30,000 60,30

10 EG21H71J m Tub rígid de plàstic sense halògens, 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 - 137)

3,86 30,000 115,80

11 EG151112 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 70x70 mm, amb grau de
protecció IP-40, muntada superficialment (P - 125)

5,80 5,000 29,00

12 EGD122FG u Legalització de l'ampliació enllumenat. Compren els butlletins
degudament sellats per una ECA., taxes, etc. (P - 167)

108,63 1,000 108,63

13 EG1B04D u Partida alçada, per fer la retirada de bàcul de 8x1.5 m., la lluminària,
picar la la cimentació i retirada de runa.

(P - 132)

50,31 4,000 201,24

euros
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TOTAL Capítol (1) 01.01.04.01 4.708,93

Obra 01 Pressupost ESPIRALL 2

Capítol 01 URBANITZACIÓ PL. DOCTOR BONET

Titol 3 04 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I OBRA CIVIL

Capítol (1) 02 OBRA CIVIL

1 EDKZ3154FA36 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40
mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter . Article: ref. HPHPUE de
la serie Pastes d'unió de HISPALAM (P - 117)

28,57 5,000 142,85

2 FDK282C9 u Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a
instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat
de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter
mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de
10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P -
223)

43,85 5,000 219,25

3 F2226A22 m3 Excavació de rasa de més de 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària,
en terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del
material excavat (P - 198)

33,74 18,000 607,32

4 F227F00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'1,5 i menys de 2 m
d'amplària, amb compactació del 95% PM (P - 200)

1,66 32,000 53,12

5 F228AJ00 M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb sorra per a drenatge, en tongades de gruix 25 cm, utilitzant picó
vibrant (P - 203)

27,83 7,000 194,81

6 F228510F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material
tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P - 201)

19,80 11,000 217,80

7 FDGZU010 m Banda continua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al
llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla
senyalitzadora (P - 221)

0,26 90,000 23,40

8 F2R34269 m3 Transport de terres i runes seleccionades a monodipòsit o centre de
reciclatge, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la
càrrega, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a
15 km inclou canon abocador (P - 204)

7,27 8,000 58,16

9 F9365H11 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual sobre la canalització de Telefonica (P - 207)

55,78 11,000 613,58

10 EG61CONQ Pa Partida a justificar per retirar un bàcul d'enllumenat de 8 m. d'alçada,
la lluminaria i picar la cimentació.  (P - 157)

44,92 4,000 179,68

11 EG61CONN Pa Partida a justificar per fer una connexió subterrània estanca mitjança
´´torpedo´´.  compren la feina i el material. (P - 156)

26,95 2,000 53,90

TOTAL Capítol (1) 01.01.04.02 2.363,87

Obra 01 Pressupost ESPIRALL 2

Capítol 01 URBANITZACIÓ PL. DOCTOR BONET

Titol 3 05 JARDINERIA I PLANTACIÓ

1 FR56VRR Pi Partida informativa - dins el capitol d'enderrocs, façanes i tancaments
practicables s'inclouen tots els mitjans necessaris per evitar la intrusió
de personal aliè a l'obra durant l'execució de la mateixa, sobretot
durant les nits i caps de setmana.
(P - 238)

0,00 1,000 0,00

2 F991UB6R u Escocell rectangular de planxa d'acer corten, de 150x200x20 cm i de
10 mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó (P - 210)

239,33 4,000 957,32

euros
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3 F991UB7R u Escocell rectangular de planxa d'acer corten, de 100x120x20 cm i de
10 mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó (P - 211)

185,85 3,000 557,55

4 F991UC36R u Complementar escossell/jardinera de la façana posterior del Centre
Obert, de 80 cm de llarg, de planxa d'acer 'corten' de 500 mm d'alçària
i 10 mm de gruix, fonament i anellat de formigó HM-20/P/40/I.
Realització de paret de bloc de formigó de 200x50 cm, col·locació de
geotextil i reomplert de terres. (P - 212)

88,03 1,000 88,03

5 FR6P147R u Trasplantament dins de l'obra d'arbre Prunus cerasifera Atropurpurea
de 25 a 35 cm de perímetre de tronc, inclou repicat amb
retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb
mitjans manuals, excavació de clot de plantació de 120x120x100 cm
amb retroexcavadora (si es troba carbonat càlcic trencar aquesta
capa), plantació vertical amb camió grua en el nou lloc d'ubicació,
reblert del clot amb terres amb un mínim del 30% de terra vegetal
millorada (a especificar les característiques), primer reg (24h. posterior
a la plantació), càrrega de les terres sobrants a camió i tutors
(aspratge doble). Inclou les feines de preparació, el subministrament i
col·locació de sistema de barrera anti-arrels ´´Reroot´´ o similar
acanalada de 60 cm de profunditat i cinta d'unió de juntes. Necessari
seguir les condicions de plantació indicades per la tècnica de parcs i
jardins de l'Ajuntament.. (P - 239)

250,76 3,000 752,28

6 FR44F83R u Subministrament de Fraxinus ornus de perímetre de 16 a 18 cm, amb
pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm
segons fórmules NTJ. Inclou excavació de clot de plantació de
150x150x150 cm amb retroexcavadora (si es troba carbnat càlcic
trencar aquesta capa), plantació vertical amb camió grua en el nou lloc
d'ubicació, reblert del clot amb un mínim del 30% de terra vegetal
millorada (a especificar les característiques), primer reg (24h. posterior
a la plantació) i càrrega de les terres sobrants a camió, tutors
(aspratge doble).. Inclou les feines de preparació, el subministrament i
col·locació de sistema de barrera anti-arrels ´´Reroot´´ o similar
acanalada de 60 cm de profunditat i cinta d'unió de juntes. Necessari
seguir les condicions de plantació indicades per la tècnica de parcs i
jardins de l'Ajuntament. (P - 237)

208,77 4,000 835,08

7 FR4P6JR Pa Instal·lació de sistema de reg soterrat per goteig en l'arbrat projectat.
Subministrament i instal·lació de programador elèctric digital,
electrovàlvules i selenoides, vàlvules, filtres, arquetes de reg, i,
subministrament i instal·lació de canonades amb la part proporcional
d'accessoris muntada i col·locada. Tub de goteig tipus TECH-LINE o
similar, amb goters autocompensants. Excavació i rebliment de rases.

Inclou els pericons i arquetes soterrades necessaries per a
l'instal·lació, i tapes de fundició de registre de les mateixes. Cada
arbre disposarà d'un anell de reg específic i amb una línia
independent un sistema Teche line de gota gota soterrat per als
parterres amb les heures.

Inclou boca de reg homologada per l'Ajuntament, a rosca, amb troneta
i tapa solidària, orelles de fixació i virolla de bronze.

I en general, tots els elements necessaris per disposar de tot el
sistema acabat, inclosa la connexió a la xarxa d'aigua, la gestió del
subninistrament, butlletins, comptador.     claus en mà.
(P - 236)

808,48 1,000 808,48

TOTAL Titol 3 01.01.05 3.998,74

Obra 01 Pressupost ESPIRALL 2

Capítol 01 URBANITZACIÓ PL. DOCTOR BONET

Titol 3 06 MOBILIARI

1 FQ11JC4R u Col·locació de banc de posts existent a la mateixa obra, de 2,1 m de
llargària, amb respatller de fusta i amb suports d'acer zincat, col·locat

20,16 4,000 80,64

euros
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amb fixacions mecàniques (P - 231)

2 MQ1QU210 u Decapat de banc envernissat o pintat de fusta, llargària 1,80 m
(individual), a base d'aplicació de decapant apropiat, rentat amb aigua
a pressió controlada, repàs amb fregadora o ganiveta de zones amb
graffitis, envernissat amb 3 capes (P - 303)

84,48 4,000 337,92

3 FQ13SK0R u Col·locació de banc de bloc de formigó de color gris, existent a la
pròpia obra, col·locat recolzat sobre el paviment (P - 232)

40,28 4,000 161,12

4 FQ213K1R u Col·locació de paperera trabucable existent, de planxa pintada d'1 mm
de gruix, amb base perforada i suports de 50x20x1,5 mm, ancorada a
paviment amb fixacions mecàniques (P - 233)

18,70 5,000 93,50

5 FQ21BC65 u Paperera de 60 l de capacitat, amb cubeta abatible de planxa d'acer
perforada i suports laterals de tub d'acer, ancorada amb dau de
formigó (P - 234)

79,10 1,000 79,10

6 FQ115KQR u Recol·locació de cartellera existent a la pròpia obra, ancorat amb daus
de formigó de 40x40x30 cm (P - 230)

31,30 1,000 31,30

7 FBB4B00R u Rètol informatiu d'obra de característiques i text indicat en obra per la
direcció facultativa. Dimensions del rètol de 1.500mm d’ample per
1.575mm d’alçada, format per 9 lamel·les d’acer galvanitzat, de
175mm d’alçada cadascuna. Color Vermell: Pantone 485, Color Groc:
Pantone 109, Text: Negre. Font: Helvetica. Sobre 2 suports verticals,
de formes arrodonides i sense arestes tallants, a 2.100mm del terra.
Inclou fonament de 40x40x50 cm. de formigó en massa a cadascun
dels suports i el desmuntatge i gestió dels residus un cop acabada
l'obra.  (P - 218)

455,41 1,000 455,41

TOTAL Titol 3 01.01.06 1.238,99

Obra 01 Pressupost ESPIRALL 2

Capítol 02 INTERVENCIÓ EN EDIFICIS

Titol 3 01 ENDERROC I MOVIMENT DE TERRES

1 K21126KR pa Enderroc d'edificació en testera, l'actual Associació de Veïns, de 650
m3 de volum aparent, de 5,50m d'alçària màxima, amb estructura
d'obra de fàbrica, amb enderroc de forjat sanitari, últimes filades de
parets de fonament, forjats de sostre, coberta de xapa, canals,
baixants, parets, envans, paviments, sanitaris, acabats i instal·lacions
d'aigua, gas i electricitat, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega
mecànica de runa sobre camió o contenidor. Inclou el tall amb disc de
bigues, forjat i parets estructurals per tal de no afectar l'edifici a
mantenir.  (P - 241)

4.510,96 1,000 4.510,96

2 FR56VRR Pi Partida informativa - dins el capitol d'enderrocs, façanes i tancaments
practicables s'inclouen tots els mitjans necessaris per evitar la intrusió
de personal aliè a l'obra durant l'execució de la mateixa, sobretot
durant les nits i caps de setmana.
(P - 238)

0,00 1,000 0,00

3 K215371R m2 Desmuntatge de plaques metàl·liques conformades de coberta,
elements de fixació i remats amb mitjans manuals i càrrega manual de
material per emmagatzematge a la pròpia obra per posterior
col·locació al mateix lloc. Càrrega de remats, coronaments i peces
auxiliars malmeses a camió o contenidor.

Durant l'execució de la coberta no es podran obrir trams amplis que
impedeixin que quedi tapat en cas de pluja. A final de la jornada
laboral el tram obert s'haurà de protegir amb lones que assegurin que
en cas de pluja no pugui penetrar l'aigua a l'interior de la camera
exposada i filtrar a dins de l'edifici. (P - 246)

1,71 675,342 1.154,83

4 K21D1011 m Arrencada de baixant i connexions als desguassos amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 264)

2,40 3,600 8,64

5 K21B302R m2 Arrencada de reixa o barrots metàl·lics amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor (P - 262)

5,70 94,490 538,59

euros
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6 K21A5R1R m2 Arrencada de porta metàl·lica enrotllable, inclosos motors,
mecanismes, guies i accessoris, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor (P - 260)

4,41 86,880 383,14

7 K21487BR m Enderroc de llinda de perfil laminat i caixa de persiana d'obra
ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor (P - 245)

9,57 65,160 623,58

8 K21A101R m2 Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor (P - 257)

3,43 95,740 328,39

9 K21A201R m2 Arrencada de full i bastiment de balconera i part fixe amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 258)

3,77 90,530 341,30

10 K21AU010 u Desmuntatge per a substitució de fulla de porta tallafocs, d'una fulla
batent, de fusta o metàl·lica, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor (P - 261)

5,91 5,000 29,55

11 K21A3011 u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 259)

3,43 16,000 54,88

12 K214825R m3 Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega
mecànica de runa sobre camió o contenidor. Inclou tall amb disc per
les obertures de finestres, balconeres i portes. (P - 244)

72,00 9,313 670,54

13 K2164771 m2 Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà
i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor (P - 250)

11,37 21,600 245,59

14 K2161511 m2 Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 247)

4,97 55,660 276,63

15 E221C272 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny fluix (SPT <20),
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 4)

3,29 43,000 141,47

16 E222242R m3 Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre
camió, realitzat per cales. (P - 5)

6,92 48,020 332,30

17 E222B432 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb
les terres deixades a la vora (P - 6)

7,19 1,200 8,63

18 E225277F m3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en
tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM (P -
7)

13,80 9,741 134,43

19 K2131223 m3 Enderroc de fonament corregut de formigó en massa, amb compressor
i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió (P - 242)

104,00 1,076 111,90

20 K218223R m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment 30% per posterior reparació,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.  (P - 251)

10,29 67,572 695,32

21 K21QU500 m3 Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, aplec de materials per
a la seva reutilització, sense incloure embalatges o sobre camió o
contenidor (P - 268)

8,57 0,687 5,89

22 K21QU51R pa Retirada de mobiliari (mobles, cortines, instal·lacions, etc.) per poder
executar totes les façanes correctament. Amb mitjans manuals, aplec
de materials per a la seva reposició. (P - 269)

205,72 1,000 205,72

23 F21QC12R u Desmuntatge de rètol amb instal·lació d'il·luminació de l'Associació de
Veïns de fins a 4 m d'ample per 1 m d'alt, protecció i emmagatzematge
a la pròpia obra per posterior reposició. (P - 196)

12,51 1,000 12,51

24 K21C202R m2 Desmuntatge de mirall col·locat sobre fusta, acer o alumini amb llistó,
amb mitjans manuals, per a la seva reutilització i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor (P - 263)

2,03 10,000 20,30

25 K214824R m3 Enderroc de graons de formigó armat fets in-situ, a mà i amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor (P - 243)

146,00 1,040 151,84

26 K21P2111 u Arrencada d'antena i cablejat superficial, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 267)

10,29 3,000 30,87

27 K2183501 m2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 252)

6,86 64,560 442,88

28 K2194721 m2 Arrencada de paviment de terratzo inclòs part proporcional sòcol, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P

6,86 188,802 1.295,18

euros



Projecte per a un nou Centre Cívic als equipaments de la pl. Dr. Bonet

PRESSUPOST Data: 30/05/17 Pàg.: 44

- 254)

29 K2194B3R m2 Arrencada de paviment de parquet flotant inclòs part proporcional de
sòcol, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor (P - 255)

3,43 13,500 46,31

30 K2194421 m2 Arrencada de paviment ceràmic inclòs sòcol, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 253)

5,14 197,352 1.014,39

31 K219D2BR m2 Desmuntatge de paviment flotant de tablero de fusta inclòs sòcol, amb
mitjans manuals, neteja i aplec del material per a la seva reutilització i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 256)

1,71 64,040 109,51

32 K21JE111 u Arrencada de plat de dutxa, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de
les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 265)

19,53 1,000 19,53

33 K21JJ02R u Desmuntatge d'aparell sanitari (lavabo o inodor), accessoris i
desconnexió de les xarxes d'aigua, amb mitjans manuals i aplec per a
posterior aprofitament (P - 266)

19,70 13,000 256,10

34 F2R3506R m3 Transport de terres i runa 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 -
205)

4,91 404,411 1.985,66

35 F2RA7580 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no
especials amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 206)

11,45 313,411 3.588,56

36 E2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb
una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 9)

4,22 105,560 445,46

TOTAL Titol 3 01.02.01 20.221,38

Obra 01 Pressupost ESPIRALL 2

Capítol 02 INTERVENCIÓ EN EDIFICIS

Titol 3 02 FONAMENTS

1 E31521NR m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/B/40/I, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des
de camió o amb cubilot i realitzat per cales. (P - 10)

61,64 31,626 1.949,43

2 E31B3000 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 12)

1,03 832,962 857,95

3 E3Z112T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat des de camió (P - 17)

9,58 1,960 18,78

4 E31522HR 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
cubilot i realitzat per cales (P - 11)

72,56 23,108 1.676,72

5 E31DD100 m2 Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments (P - 13) 20,16 58,267 1.174,66

6 E3C515H3 m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P -
14)

75,49 8,536 644,38

7 E3CB300R kg Armadura per a lloses de fonaments AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2. La partida inclou la
realització dels forats als fonaments de l'edifici existent i col·locar cada
40 cm. un connector amb resines epòxid, segons indicacions de la
Direcció d'Obra. (P - 15)

1,22 1.203,085 1.467,76

8 E3CDD100 m2 Encofrat amb tauler de fusta per a lloses de fonaments (P - 16) 23,19 5,915 137,17

TOTAL Titol 3 01.02.02 7.926,85
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Capítol 02 INTERVENCIÓ EN EDIFICIS

Titol 3 03 ESTRUCTURA

1 E4E2681R m2 Paret estructural per a revestir, de 30 cm de gruix, de bloc de morter
de ciment foradat del tipus doble H, R-6, de 500x200x300 mm,
categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de
ciment CEM II, de dosificació 1:5 (7,5 N/mm2), amb additiu inclusor
aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la paret de 3
N/mm2 (P - 20)

31,78 32,560 1.034,76

2 E7A24H0L m2 Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 150 µm i 144
g/m2, col·locada no adherida (P - 47)

1,18 16,280 19,21

3 E4EZ3000 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment
(P - 21)

0,97 889,233 862,56

4 E4EZQ024 m3 Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, de 225 kg/m3,
amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler
calcari CEM II/B-L/32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, col·locat manualment (P - 22)

106,63 7,492 798,87

5 E4LFB33R m2 Bigueta i revoltó per a sostre de 25+5 cm, amb revoltó de ceràmica i
biguetes autoportants de formigó pretesat de 17 a 18 cm d'alçària,
intereixos 0,6 m, llum 5 a 7 m. Inclòs armat, encofrat i formigonat de
cèrcols, massissats i tot el sostre segons plànlols de muntatge. (P - 26)

25,99 73,502 1.910,32

6 E4LEK6ZR m2 Doble semibigueta i revoltó per a sostre de 22+5 cm, fins a 5 m
d'alçària, com a màxim, amb revoltó de ceràmica i semibiguetes de
formigó armat de 21 a 22 cm d'alçària, casades, intereixos 0,60 m,
llum >7 m. Inclòs armat, encofrat i formigonat de jàsseres de canto,
cèrcols, massissats i tot el sostre segons plànlols de muntatge. (P - 25)

40,86 73,502 3.003,29

7 E4F2B55J m3 Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix, de maó calat, HD,
R-10, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons norma
UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM II, de dosificació
1:1:7 (5 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de 4
N/mm2 (P - 23)

224,19 14,322 3.210,85

8 E4F71N11 m Llinda per a paret de 30 cm d'amplària amb dues biguetes de formigó
pretesat de 18 cm de cantell, amb un moment flector màxim de 6,08
kNm, reblert amb el mateix morter de la paret (P - 24)

17,83 12,900 230,01

9 E4E25615 m2 Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de bloc de morter
de ciment foradat, R-6, de 400x200x200 mm, categoria I segons norma
UNE-EN 771-3, 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 3 N/mm2 (P - 19)

27,82 43,520 1.210,73

10 E44KEM1R u Estructura metàl·lica completa del vestíbul formada per perfils laminats
en calent i soldats a l'obra. Composta per 6 pilars HEB120, 6 bigues i 1
biga connectora HEB 120, 3 corretges IPE 120, 1 tub de remat quadrat
de 150 mm., les fixacions al paviment amb pletines 220x220x1,2mm.
amb 4 potes D=16 mm. i 25 cm. de llarg, les fixacions a les parets amb
perfil laminat ´´L´´ 120 mm. i tacs químic de resines epòxid, cartel·les
de suport de la UPN del vidre emmotllat de 220x140x1mm. soldades
cada 50cm. Inclou 2 capes d'imprimició antioxidant i 2 capes d'acabat.
(P - 18)

3.476,67 1,000 3.476,67

TOTAL Titol 3 01.02.03 15.757,27

Obra 01 Pressupost ESPIRALL 2

Capítol 02 INTERVENCIÓ EN EDIFICIS

Titol 3 04 COBERTES
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1 E535D72R m2 Muntatge de coberta existent de planxes d'acer sobre llates
metàl·liques existents prèvia imprimició antioxidant d'aquestes a
l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant. Amb
elements de fixació nous i estancs.

Durant l'execució de la coberta no es podran obrir trams amplis que
impedeixin que quedi tapat en cas de pluja. A final de la jornada
laboral el tram obert s'haurà de protegir amb lones que assegurin que
en cas de pluja no pugui penetrar l'aigua a l'interior de la camera
exposada i filtrar a dins de l'edifici. (P - 27)

7,27 659,432 4.794,07

2 15123NCR m2 Coberta invertida transitable amb pendents de formigó cel·lular, capa
separadora, impermeabilització amb una membrana d'una làmina de
cautxú sintètic no regenerat (butil) de densitat superficial 2,4 kg/m2 i
de gruix 2 mm. semiadherida amb franges d'adhesiu i doblada en
punts conflictius, aïllament amb 2 plaques de poliestirè extruït de 50
mm cada una, capa separadora amb geotèxtil, recrescuda del suport
de paviments, de 3 cm de gruix, amb morter de ciment 1:6 i acabat de
terrat amb rajola ceràmica tipus Greco-Gres o similar de 30x30 cm.
adherida amb ciment cola per exteriors i junta gruixuda de 1cm. Inclou
la fixació de la tela butílica a la paret de bloc amb regata i omplert amb
morter, col·locació de sòcol de 10 cm. de les mateixes
característiques del paviment i la realització i connexió dels embornals
amb els baixants. Coberta totalment acabada. (P - 1)

78,11 80,790 6.310,51

3 K216151R u Enderroc puntual de paret de ceràmica de 10 cm de gruix, per a
formació de forat de ventilació als envans conilles de les camares sota
coberta, de fins 30x30 cm, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor (P - 248)

2,37 78,000 184,86

4 E535D73R m2 Coberta amb plaques formades per dues planxes d'acer amb aillament
de llana mineral de roca, amb un gruix total de 80 mm, amb la cara
exterior grecada de color a definir per la Direcció Facultativa i la cara
interior llisa, gruix de les planxes (ext/int) 0,6/0,5 mm, junt longitudinal
encadellat amb nervi, amb fixació vista, amb un pendent de 7 a 30%
(P - 28)

34,61 37,335 1.292,16

5 E54ZS15R m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat lacat de color a definir
per la Direcció Facultativa, de 0,8 mm de gruix, 50 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a carener, col·locat
amb fixacions mecàniques (P - 29)

14,41 160,810 2.317,27

6 E54ZS77R m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat lacat de color a definir
per la Direcció Facultativa, d'1 mm de gruix, 70 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a canaló exterior,
col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat (P - 34)

14,79 14,250 210,76

7 E54ZS54R m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat lacat de color a definir
per la Direcció Facultativa, de 0,8 mm de gruix, 40 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs, per a extrem del ràfec,
col·locat amb fixacions mecàniques (P - 32)

13,66 14,250 194,66

8 E54ZS26R m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat lacat de color a definir
per la Direcció Facultativa, d'1 mm de gruix, 60 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 2 plecs, per a minvell, col·locat
amb fixacions mecàniques, i segellat (P - 31)

13,82 2,600 35,93

9 ED14474R u Modificació de baixant existent de tub de planxa galvanitzada de DN
80 mm, amb les peces especials i fixat mecànicament amb brides per
desplaçar-los de la façana. Inclòsa la connexió sota paviment existent.
(P - 113)

35,28 3,000 105,84

10 E7C91E1R m2 Aïllament amb feltres de llana mineral de roca de densitat 20 a 25
kg/m3, de 100 mm de gruix amb paper kraft, col·locat sense adherir.
Executat per trams seguint el desmuntatge i muntatge de la coberta de
xapa. (P - 48)

5,08 546,457 2.776,00

11 ED143A7R m Baixant de tub de planxa galvanitzada amb unió plegada de DN 100
mm i 1 mm de gruix, incloses les peces especials i fixat mecànicament
amb brides. Inclòs la connecció a clavegueró. (P - 112)

36,10 3,600 129,96

euros



Projecte per a un nou Centre Cívic als equipaments de la pl. Dr. Bonet

PRESSUPOST Data: 30/05/17 Pàg.: 47

TOTAL Titol 3 01.02.04 18.352,02

Obra 01 Pressupost ESPIRALL 2

Capítol 02 INTERVENCIÓ EN EDIFICIS

Titol 3 05 FAÇANES

1 FR56VRR Pi Partida informativa - dins el capitol d'enderrocs, façanes i tancaments
practicables s'inclouen tots els mitjans necessaris per evitar la intrusió
de personal aliè a l'obra durant l'execució de la mateixa, sobretot
durant les nits i caps de setmana.
(P - 238)

0,00 1,000 0,00

2 E83N000R m2 Formació de façana ventilada amb placa plana de fibrociment (panell
de ciment reforçat HD) Equitone model Etercolor o formal i
tècnicament equivalent, de 8 mm de gruix i 15 kg/m2 de massa
superficial, per a ambient exterior categoria A i resistència a la flexió
classe 4 segons UNE-EN 12467, reacció al foc A2-s1, d0, acabat llis
de color en massa a decidir per la Direcció Facultativa, col·locat sobre
perfileria d'alumini compost d'esquadres fixades mecànicament sobre
parament vertical per assegurar la planimetria, perfils verticals tipus
´´T´´ de 2 mm de gruix i fixacions ocultes químiques dels panells sobre
perfileria ´´T´´. Inclou l'aïllament tèrmic exterior mitjançant panells de
llana de roca (Conductivitat tèrmica 0,034 W/mK i resistència al foc A1)
de 60 mm. de gruix fixat a la paret existent mitjançant espigues de
percusió amb clau de plàstic. Inclou bastida i elements auxiliars de
muntatge. Inclou el canvi de color als ampits de les finestres segons
plànols a decidir per la Direcció Facultativa. (P - 55)

92,43 436,380 40.334,60

3 E8B4111R m2 Pintat antigraffiti de parament vertical, amb una capa d'imprimació
antigraffiti adherent i dues capes de vernís protector antigraffiti incolor
(P - 61)

7,04 476,820 3.356,81

4 E54ZS6JR m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat lacat de color a definir
per la Direcció Facultativa, d'1 mm de gruix, 90 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 6 plecs amb voladís i goteró,
per a remat d'unió entre els panells de façana tipus Omega Zeta i la
paret de coberta arrebossada, col·locat amb fixacions mecàniques, i
segellat. Inclou 2 tubs d'acer galvanitzat per a la fixació del remat i per
donar gruix per posar l'aïllament projectat. (P - 33)

20,51 75,560 1.549,74

5 E54ZS16R m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat lacat de color a definir
per la Direcció Facultativa, de 0,8 mm de gruix, 60 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a carener, col·locat
amb fixacions mecàniques (P - 30)

20,11 50,620 1.017,97

6 E54ZT21R m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, de 0,8 mm de
gruix, 15 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 1 plec per
deixar una peça en forma de ´´L´´, per a remat inferior de panells de
formigó, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 35)

14,37 165,850 2.383,26

7 E63CA8DR u Porta i marc metàl·lic per armari de caixa d'instal·lacions d'unes mides
aproximades de 80x150 cm. (+/-30 cm.). Formades per perfils ´´L´´ i
xapa metàl·lica, frontisses ocultes per encastar-hi panell tipus Omega
Zeta o similar. Inclou els treballs de fixació a paret, fixació amb
material adequat del panell, pany normalitzat de companyia, protecció
amb mintura antioxidant i 2 d'acabat (P - 41)

269,49 2,000 538,98

8 E63CA9DR u Porta i marc metàl·lic per armari de caixa d'instal·lacions d'unes mides
aproximades de 50x50 cm. (+/-20 cm.). Formades per perfils ´´L´´ i
xapa metàl·lica, frontisses ocultes per encastar-hi panell tipus Omega
Zeta o similar. Inclou els treballs de fixació a paret, fixació amb
material adequat del panell, pany normalitzat de companyia, protecció
amb pintura antioxidant i 2 d'acabat (P - 42)

148,22 4,000 592,88

9 E86BA6GR m2 Folrat de parament vertical amb planxa d'alumini de 0,8 mm de gruix,
acabat lacat color igual que les fusterires a decidir per la Direcció
Facultativa, treballat al taller, col·locat amb fixacions mecàniques
sobre perfileria d'acer galvanitzat amb muntants cada 60 cm. Inclou
l'aïllament tèrmic exterior mitjançant panells de llana de roca

44,79 11,630 520,91

euros
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(Conductivitat tèrmica 0,034 W/mK i resistència al foc A1) de 60 mm.
de gruix fixat a la paret existent mitjançant espigues de percusió amb
clau de plàstic. (P - 57)

10 K216152R u Realització de forat de ventilació a façana de la camara sota coberta,
en paret de ceràmica de maó calat de 15cm de gruix, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou la
col·locació d'un passatubs de PVC de 160 mm. de diametre i una reixa
exterior d'alumini de 20x20cm. pintada amb esmalt del color de la
façana. (P - 249)

12,30 32,000 393,60

11 E612B51S m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD,
categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, per
a revestir, col·locat amb morter 1:6, amb ciment CEM II i additiu
inclusor aire/plastificant (P - 36)

27,93 45,096 1.259,53

12 E83E59GA m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura
autoportant arriostrada normal amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 63 mm, muntants
cada 600 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb
1 placa tipus hidròfuga (H) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament (P
- 54)

22,23 111,384 2.476,07

13 E6529GAR 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 90 mm d'amplària i canals de
90 mm d'amplària, 1 placa hidròfuga (H) de 15 mm de gruix en cada
cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de
roca de resistència tèrmica >= (P - 44)

26,40 25,606 676,00

14 E81125Q2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb morter ús corrent (GP) de designació
CSIII W0, segons la norma UNE-EN 998-1, remolinat (P - 50)

17,57 180,461 3.170,70

15 E898D25R m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica
transpirable especial per façanes amb acabat llis, amb una capa de
fons, diluïda, i dues d'acabat (P - 58)

5,48 451,615 2.474,85

16 E618561K m2 Paret de tancament per a revestir de 20 cm de gruix de bloc foradat de
morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, categoria I segons la norma
UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland
amb filler calcari (P - 39)

25,55 16,800 429,24

17 E61C012R m2 Paret de vidre armat perfilat en forma d'U, recta i peces en posició
vertical formant cambra d'aire del tipus U-Glas o similar, amb doble
vidre armat perfilat en U de 262 mm d'amplària, 41 mm d'ala, 6 mm de
gruix i de 2500 a 3500 mm de llargària, col·locat dins perfils d'alumini
estructural lacat en forma de U de 120mm, tant superiors com
inferiors. Inclou perfils necessaris pel muntatge de la porta d'accés i les
dues finestres, i totes les peces necessaries pel correcte funcionament
del sistema, per garantir la seguretat i l'estanquietat. (P - 40)

140,30 36,202 5.079,14

TOTAL Titol 3 01.02.05 66.254,28

Obra 01 Pressupost ESPIRALL 2

Capítol 02 INTERVENCIÓ EN EDIFICIS

Titol 3 06 TANCAMENTS INTERIORS

1 E612BR1S m2 Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, categoria
I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, per a
revestir, col·locat amb morter 1:6, amb ciment CEM II i additiu inclusor
aire/plastificant (P - 37)

27,18 4,020 109,26

2 E614D72K m2 Envà recolzat divisori de 7 cm de gruix, de supermaó de 500x200x70
mm, LD, categoria II, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir,
col·locat amb morter mixt 1:2:10 (P - 38)

13,56 52,045 705,73

3 E6524JQR 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 150 mm, muntants cada 600 mm de 125 mm d'amplària i canals de
125 mm d'amplària, 1 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 15

31,44 21,396 672,69

euros
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mm de gruix cada una, fixades mecànicament, amb tots els remats
necessaris. Inclou la formació de forats i col·locació de caixes i
caixetins d'instal·lacions.
(P - 43)

4 E6529H4R 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 hidròfuga (H) de 15 mm de gruix en cada cara,
fixades mecànicament amb tots els remats necessaris. Inclou la
formació de forats i col·locació de caixes i caixetins d'instal·lacions. (P
- 45)

27,93 104,755 2.925,81

5 E6528JADKDFRm2 Envà de plaques de guix laminat acústic, 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, una placa estàndard i una tipus hidròfuga
(H) a cada cara de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament
i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica
>= 1,667 m2.K/W ref. 13838 de la serie Envà sec, divisoris d'ISOVER.
Inclou bandes fonoabsorvents a l'entrega amb el terra, el sostre i les
parets laterals. Inclou la formació de forats i col·locació de caixes i
caixetins d'instal·lacions. (P - 46)

46,13 23,364 1.077,78

6 EY01100R pa Treballs d'ajut i suport del ram de paleteria a industrials per a totes les
instal·lacions. Contempla si s'escau, obertura i tancament de regates,
forats i diversos ajustos per a l'execució de qualsevol instal·lació. (P -
187)

898,31 1,000 898,31

TOTAL Titol 3 01.02.06 6.389,58

Obra 01 Pressupost ESPIRALL 2

Capítol 02 INTERVENCIÓ EN EDIFICIS

Titol 3 07 REVESTIMENTS

1 E7D69TK0 m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a
pintura intumescent i tres capes de pintura intumescent, amb un gruix
total de 1500 µm (P - 49)

36,29 28,512 1.034,70

2 E843123R m2 Cel ras de plaques de fibres vegetals, amb acabat de la cara vista de
fibra vegetal mitja, de 60x120 cm i 25 mm de gruix, amb cantell recte
(A) UNE-EN 13964, amb classe d'absorció acústica D segons
UNE-EN-ISO 11654, muntat amb perfileria vista en un sentit acer
galvanitzat sistema desmuntable, format per perfils principals amb
omega 17x30x20mm 54 mm de base, col·locat cada 0,6 m, fixats al
sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m amb perfils
secundaris intermitjos col·locats , per a una alçària de cel ras de 4 m
com a màxim, amb tots els remats necessaris. Inclou la formació de
forats per encastar llums, emergències, detectors, etc. i col·locació de
tapes d'instal·lacions. (P - 56)

29,42 106,044 3.119,81

3 E81131K1 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària,
com a màxim, amb morter mixt 1:2:10, deixat de regle (P - 51)

15,36 131,810 2.024,60

4 E8251338 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola
de ceràmica esmaltada mat, rajola de València, grup BIII (UNE-EN
14411), preu mitjà, de 16 a 25 peces/m2 col·locades amb adhesiu per
a rajola ceràmica C1 E (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2
(UNE-EN 13888) (P - 53)

19,54 109,685 2.143,24

5 E8121113 m2 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb escaiola A
segons la norma UNE-EN 13279-1 (P - 52)

5,10 95,510 487,10

6 E898K2A0 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 60)

4,55 445,340 2.026,30

7 E898J2A0 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat
llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 59)

3,95 963,550 3.806,02

euros
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TOTAL Titol 3 01.02.07 14.641,77

Obra 01 Pressupost ESPIRALL 2

Capítol 02 INTERVENCIÓ EN EDIFICIS

Titol 3 08 PAVIMENTS

1 E923SG91 m2 Subbase de grava de granulat reciclat formigó-ceràmica de 20 cm de
gruix i, grandària màxima de 40 a 70 mm, amb estesa i piconatge del
material (P - 63)

5,32 37,180 197,80

2 E7A24H0L m2 Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 150 µm i 144
g/m2, col·locada no adherida (P - 47)

1,18 37,180 43,87

3 E93AC16R m2 Anivellament del suport de 5 mm de gruix com a màxim, amb pasta
autoanivellant de ciment tipus CT-C30-F7-A12 segons UNE-EN 13813,
aplicada manualment (P - 65)

6,24 80,016 499,30

4 E9P67A78 m2 Paviment de linòleum en rotlle classe 23-34-42 segons UNE-EN 548 i
de gruix de 3,2 mm, col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i
soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm (P - 69)

24,97 80,016 1.998,00

5 E9U6P01W m Sòcol de PVC imitant la fusta, de 60 mm d'alçària, col·locat amb
adhesiu (P - 71)

4,52 16,260 73,50

6 E9G4F2FR m2 Paviment de formigó amb fibres HAF-25/F/10/IIa, de 5 cm de gruix, de
consistència fluïda i un contingut en fibres de vidre de dossificació
segons indicacions Direcció d'Obra, grandària màxima del granulat 10
mm, escampat amb transport interior manual, estesa i vibratge manual,
fretessat mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de quars color a decidir per
la D.O., polit i acabat amb cera. La partida inclou la formació de les
juntes de dilatació segons indicacions D.O. i el seu rebliment amb
material elàstic especial del mateix color que el paviment.
(P - 68)

15,06 39,025 587,72

7 E93AA3CR m2 Capa de neteja i anivellament, de 5 cm de gruix de mitjana, amb
morter de ciment 1:8 (P - 64)

6,00 95,832 574,99

8 E9DC1P1D m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat, grup
BIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu mitjà, d'1
a 5 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2-TE
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (P - 67)

32,29 191,664 6.188,83

9 E9U37191 m Sòcol de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat, de 8 cm
d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN
12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (P - 70)

6,02 122,840 739,50

10 E9DC1E23 m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat
antilliscant, grup BIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o
quadrada, preu mitjà, de 6 a 15 peces/m2, col·locades amb adhesiu
per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1
(UNE-EN 13888) (P - 66)

33,50 13,950 467,33

11 E9Z22100 m2 Polit del paviment de terratzo o pedra (P - 72) 2,61 90,780 236,94

TOTAL Titol 3 01.02.08 11.607,78

Obra 01 Pressupost ESPIRALL 2

Capítol 02 INTERVENCIÓ EN EDIFICIS

Titol 3 09 TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

1 FR56VRR Pi Partida informativa - dins el capitol d'enderrocs, façanes i tancaments
practicables s'inclouen tots els mitjans necessaris per evitar la intrusió
de personal aliè a l'obra durant l'execució de la mateixa, sobretot
durant les nits i caps de setmana.
(P - 238)

0,00 1,000 0,00

euros
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2 EAN51GKR m Bastiment de base per a finestra, balconera o porta de tub d'acer
galvanitzat de secció 60x20 mm2, i formació de contorn d'obertura
(brancals, llinda i escopidor) amb planxa d'acer galvanitzat de 6mm. de
gruix i 150 mm. d'ample soldat al bastiment base.  (P - 89)

10,11 286,650 2.898,03

3 EAF3GKL01R u Conjunt de tancament practicable d'alumini lacat de color burdeus
acabat llis amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment
base i xapa galvanitzada, per a un buit d'obra aproximat de
360x214cm., compost d'una fulla basculant de 120x170cm. i dues
fulles fixes, una inferior de 120x44cm. i una lateral de 240x214cm.
Amb classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN12207, classificació mínima C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210 i classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208. Elaborada amb perfils de fulla oculta; amb airejadors
superiors manuals incorporats; vidres laminats transparents amb
càmara d'aire 5+5/12/3+3, amb el vidre exterior amb control solar i si
s'escau baix emissiu per obtenir una transmitància tèrmica màxima del
conjunt de 2,9W/m²K; tapajunts; sistema mecànic de tancament amb
accionament manual amb maneta lateral amb compàs de reenviament
i ferratges de seguretat. Inclou remat perimetral de la finestra de 15cm.
per folrar la xapa galvanitzada del bastiment de base amb panell
composite de 4mm. de gruix d'alumini lacat amb nucli d'EPDM, tipus
Alucobond o similar, amb goteró a l'escopidor. (P - 78)

1.382,44 3,000 4.147,32

4 EAF3GK902R u Conjunt de tancament practicable d'alumini lacat de color burdeus
acabat llis amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment
base i xapa galvanitzada, per a un buit d'obra aproximat de
45x254cm., compost d'una fulla basculant de 45x187cm. i una fulla fixe
inferior de 45x67cm. Amb classificació mínima 3 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN12207, classificació mínima C4 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210 i classificació mínima 8A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208. Elaborada amb perfils de fulla oculta;
amb el marc superior de 10cm. amb airejadors manuals incorporats;
vidres laminats transparents amb càmara d'aire 4+4/12/3+3, amb el
vidre exterior amb control solar i si s'escau baix emissiu per obtenir
una transmitància tèrmica màxima del conjunt de 2,9 W/m²K;
tapajunts; sistema mecànic de tancancament amb accionament
manual amb maneta lateral amb compàs de reenviament i ferratges de
seguretat. Inclou remat perimetral de la finestra de 15cm. per folrar la
xapa galvanitzada del bastiment de base amb panell composite de
4mm. de gruix d'alumini lacat amb nucli d'EPDM, tipus Alucobond o
similar, amb goteró a l'escopidor. (P - 74)

353,99 2,000 707,98

5 EAF3GK903R u Conjunt de tancament practicable d'alumini lacat de color burdeus
acabat llis amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment
base i xapa galvanitzada, per a un buit d'obra aproximat de
172x274cm., compost de dues fulles batents de 85x220cm. cadascuna
i una fulla fixe superior de 172x54cm. Amb classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN12207, classificació mínima C4
de resistència al vent segons UNE-EN 12210 i classificació mínima 8A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208. Elaborada amb perfils
de fulla oculta; amb el marc superior de 10cm. amb airejadors manuals
incorporats; vidres laminats transparents amb càmara d'aire
5+5/12/3+3, amb el vidre exterior amb control solar i si s'escau baix
emissiu per obtenir una transmitància tèrmica màxima del conjunt de
2,9 W/m²K; tapajunts; tancaments manuals per fixar una fulla i molla,
maneta, pany i clau de seguretat l'altra, ferratges de seguretat, sistema
antipinçadits a les dues fulles amb trams de 140 cm. de goma. Inclou
remat perimetral de la finestra de 15cm. per folrar la xapa galvanitzada
del bastiment de base amb panell composite de 4mm. de gruix
d'alumini lacat amb nucli d'EPDM, tipus Alucobond o similar.

(P - 75)

1.137,61 1,000 1.137,61

6 EAF3GKL05R u Conjunt de tancament practicable d'alumini lacat de color burdeus
acabat llis amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment
base i xapa galvanitzada, per a un buit d'obra aproximat de
235x187cm., compost d'una fulla basculant de 90x73cm. i dues fulles
fixes, una lateral de 145x187cm i una inferior de 90x114cm. Amb
classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN12207,
classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210 i

630,01 6,000 3.780,06

euros
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classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208.
Elaborada amb perfils de fulla oculta; amb el marc superior de 10cm.
amb airejadors manuals incorporats; vidres laminats transparents amb
càmara d'aire 5+5/12/3+3, amb el vidre exterior amb control solar i si
s'escau baix emissiu per obtenir una transmitància tèrmica màxima del
conjunt de 2,9W/m²K; tapajunts; sistema mecànic de tancament amb
accionament manual amb maneta lateral amb compàs de reenviament
i ferratges de seguretat. Inclou remat perimetral de la finestra de 15cm.
per folrar la xapa galvanitzada del bastiment de base amb panell
composite de 4mm. de gruix d'alumini lacat amb nucli d'EPDM, tipus
Alucobond o similar, amb goteró a l'escopidor.

(P - 79)

7 EAF3GKL08R u Conjunt de tancament practicable d'alumini lacat de color burdeus
acabat llis amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment
base i xapa galvanitzada, per a un buit d'obra aproximat de
235x298cm., compost d'una porta d'una fulla batent translúcida de
90x220cm. i dues fulles fixes una superior a la porta de 90x75cm. i una
lateral de 145x187cm. Amb classificació mínima 3 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN12207, classificació mínima C4 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210 i classificació mínima 8A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208. Elaborada amb perfils de fulla oculta;
amb el marc superior de 10cm. amb airejadors manuals incorporats;
vidres laminats transparents amb càmara d'aire 5+5/12/3+3, amb el
vidre exterior amb control solar i si s'escau baix emissiu per obtenir
una transmitància tèrmica màxima del conjunt de 2,9 W/m²K;
tapajunts; tancaments manuals per fixar una fulla i molla, maneta, pany
i clau de seguretat l'altra, ferratges de seguretat. Inclou remat
perimetral de la finestra de 15cm. per folrar la xapa galvanitzada del
bastiment de base amb panell composite de 4mm. de gruix d'alumini
lacat amb nucli d'EPDM, tipus Alucobond o similar.
(P - 80)

908,57 2,000 1.817,14

8 EAF3GK910R u Conjunt de tancament practicable d'alumini lacat de color burdeus
acabat llis amb trencament de pont tèrmic i fulles de xapa
galvanitzada, col·locada sobre bastiment base i xapa galvanitzada, per
a un buit d'obra aproximat de 235x298cm., compost de dues fulles
batents de xapa galvanitzada amb una capa d'imprimició i dues
d'acabat de 115x220cm. cadascuna i una fulla fixe superior de
235x75cm. Amb classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN12207, classificació mínima C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210 i classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208. Elaborada amb perfils de fulla oculta; amb el marc
superior de 10cm. amb airejadors manuals incorporats; vidres laminats
transparents amb càmara d'aire 4+4/12/3+3; tapajunts; tancaments
manuals per fixar una fulla, maneta, pany i clau de seguretat l'altra,
ferratges de seguretat. Inclou remat perimetral de la finestra de 15cm.
per folrar la xapa galvanitzada del bastiment de base amb panell
composite de 4mm. de gruix d'alumini lacat amb nucli d'EPDM, tipus
Alucobond o similar.

(P - 76)

841,13 1,000 841,13

9 EAF3GKL11R u Conjunt de tancament practicable d'alumini lacat de color burdeus
acabat llis amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment
base i xapa galvanitzada, per a un buit d'obra aproximat de
400x60cm., compost de tres fulles, 2 basculants translúcides de
133x60cm. i 1 fulla fixa central de 133x60 cm. Amb classificació
mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN12207, classificació
mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210 i classificació
mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208. Elaborada
amb perfils de fulla oculta; amb el marc superior de 10cm. amb
airejadors manuals incorporats; vidres laminats translúcids amb
càmara d'aire 4+4/12/3+3, amb el vidre exterior amb control solar i si
s'escau baix emissiu per obtenir una transmitància tèrmica màxima del
conjunt de 2,9W/m²K; tapajunts; sistema mecànic de tancament amb
accionament manual amb maneta superior amb compàs i ferratges de
seguretat. Inclou remat perimetral de la finestra de 15cm. per folrar la
xapa galvanitzada del bastiment de base amb panell composite de

681,68 6,000 4.090,08

euros
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4mm. de gruix d'alumini lacat amb nucli d'EPDM, tipus Alucobond o
similar, amb goteró a l'escopidor.

(P - 81)

10 EAF3GKL13R u Conjunt de tancament practicable d'alumini lacat de color burdeus
acabat llis amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment
base i xapa galvanitzada, per a un buit d'obra aproximat de 400x60cm.
i 80x120cm, compost de 5 fulles, 2 basculants translúcides de
133x60cm., 3 fulles fixes, 1 central de 133x60 cm. i dues inferiors de
80x60cm. cadascuna. Amb classificació mínima 3 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN12207, classificació mínima C4 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210 i classificació mínima 8A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208. Elaborada amb perfils de fulla oculta;
amb el marc superior de 10cm. amb airejadors manuals incorporats;
vidres laminats translúcids amb càmara d'aire 4+4/12/3+3, amb el
vidre exterior amb control solar i si s'escau baix emissiu per obtenir
una transmitància tèrmica màxima del conjunt de 2,9W/m²K; tapajunts;
sistema mecànic de tancament amb accionament manual amb maneta
superior amb compàs i ferratges de seguretat. Inclou remat perimetral
de la finestra de 15cm. per folrar la xapa galvanitzada del bastiment de
base amb panell composite de 4mm. de gruix d'alumini lacat amb nucli
d'EPDM, tipus Alucobond o similar, amb goteró a l'escopidor.

(P - 82)

845,41 3,000 2.536,23

11 EAF3GKL22R u Conjunt de tancament practicable d'alumini lacat de color burdeus
acabat llis amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment
base i xapa galvanitzada, per a un buit d'obra aproximat de
224x290cm., compost de dues fulles batents translúcides de
105x220cm. cadascuna i una fulla fixe superior de 224x66cm. Amb
classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN12207,
classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210 i
classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208.
Elaborada amb perfils de fulla oculta; amb el marc superior de 10cm.
amb airejadors manuals incorporats; vidres laminats transparents amb
càmara d'aire 5+5/12/3+3, amb el vidre exterior amb control solar i si
s'escau baix emissiu per obtenir una transmitància tèrmica màxima del
conjunt de 2,9 W/m²K; tapajunts; tancaments manuals per fixar una
fulla i molla, maneta, pany i clau de seguretat l'altra, ferratges de
seguretat. Inclou remat perimetral de la finestra de 15cm. per folrar la
xapa galvanitzada del bastiment de base amb panell composite de
4mm. de gruix d'alumini lacat amb nucli d'EPDM, tipus Alucobond o
similar.
(P - 83)

1.232,89 2,000 2.465,78

12 EAF3GKL27R u Conjunt de tancament practicable d'alumini lacat de color burdeus
acabat llis amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment
base i xapa galvanitzada, per a un buit d'obra aproximat de
342x60cm., compost de tres fulles, 2 basculants translúcides de
114x60cm. i 1 fulla fixa central de 114x60 cm. Amb classificació
mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN12207, classificació
mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210 i classificació
mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208. Elaborada
amb perfils de fulla oculta; amb el marc superior de 10cm. amb
airejadors manuals incorporats; vidres laminats translúcids amb
càmara d'aire 4+4/12/3+3, amb el vidre exterior amb control solar i si
s'escau baix emissiu per obtenir una transmitància tèrmica màxima del
conjunt de 2,9W/m²K; tapajunts; sistema mecànic de tancament amb
accionament manual amb maneta superior amb compàs i ferratges de
seguretat. Inclou remat perimetral de la finestra de 15cm. per folrar la
xapa galvanitzada del bastiment de base amb panell composite de
4mm. de gruix d'alumini lacat amb nucli d'EPDM, tipus Alucobond o
similar, amb goteró a l'escopidor.

(P - 84)

623,98 5,000 3.119,90

13 EAF3GK935R u Conjunt de tancament practicable d'alumini lacat de color burdeus
acabat llis amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment
base i xapa galvanitzada, per a un buit d'obra aproximat de
391x60cm., compost de quatre fulles basculants translúcides de

794,73 1,000 794,73

euros
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97x60cm. Amb classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN12207, classificació mínima C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210 i classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208. Elaborada amb perfils de fulla oculta; amb el marc
superior de 10cm. amb airejadors manuals incorporats; vidres laminats
translúcids amb càmara d'aire 4+4/12/3+3, amb el vidre exterior amb
control solar i si s'escau baix emissiu per obtenir una transmitància
tèrmica màxima del conjunt de 2,9W/m²K; tapajunts; sistema mecànic
de tancament amb accionament manual amb maneta superior amb
compàs i ferratges de seguretat. Inclou remat perimetral de la finestra
de 15cm. per folrar la xapa galvanitzada del bastiment de base amb
panell composite de 4mm. de gruix d'alumini lacat amb nucli d'EPDM,
tipus Alucobond o similar, amb goteró a l'escopidor.

(P - 77)

14 EANV396R u Bastiment de base per a porta, de tub d'acer galvanitzat de secció
60x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 240x210 cm i 220x298
cm. (P - 93)

32,97 3,000 98,91

15 EANV3D7R u Bastiment de base per a porta, de tub d'acer galvanitzat de secció
60x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 323x210 cm (P - 94)

36,22 1,000 36,22

16 EAN51761 u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció
40x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 210x220 cm (P - 88)

27,35 1,000 27,35

17 EAFA636R u Conjunt interior de porta d'alumini lacat color ral estàndar, col·locada
sobre bastiment de base, amb una fulla batent de 90x208 cm. i una
fulla fixa lateral de150x150cm., per a un buit d'obra aproximat de
240x210 cm, elaborada amb perfils de preu alt. Inclou vidre laminat
4+4mm., ferramenta i pany amb clau. (P - 85)

563,12 2,000 1.126,24

18 EAFA638R u Conjunt interior de porta d'alumini lacat color ral estàndar, col·locada
sobre bastiment de base, amb dues fulles batents de 105x208 cm.
cadascuna i una fulla fixa superior de 220x90cm., per a un buit d'obra
aproximat de 220x298 cm, elaborada amb perfils de preu alt. Inclou
vidre laminat 4+4mm, ferramenta, molla i pany amb clau. (P - 86)

1.234,09 1,000 1.234,09

19 EAFA639R u Conjunt interior de porta d'alumini lacat color ral estàndar, col·locada
sobre bastiment de base, amb dues fulles batents de 85x208 cm. i una
fulla fixa lateral de150x150cm., per a un buit d'obra aproximat de
3230x210 cm, elaborada amb perfils de preu alt. Inclou vidre laminat
4+4mm., ferramenta i pany amb clau. (P - 87)

952,77 1,000 952,77

20 EAF1KE3R u Finestra d'alumini lacat amb ral estandar, col·locada sobre bastiment
de base, amb dues fulles corredisses i una fulla fixa inferior, per a un
buit d'obra aproximat de 200x224 cm, elaborada amb perfils de preu
alt, classificació mínima 2 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 6A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i classificació mínima C2 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, sense persiana. Inclou vidre laminat 3+3/12/3+3, guies i
ferramenta. (P - 73)

527,83 1,000 527,83

21 EANA5196 u Bastiment de base de 3/4 per a porta de fusta per a una llum de
bastiment de 90 cm d'amplària i 210 cm d'alçària (P - 90)

28,90 9,000 260,10

22 EANA51D6 u Bastiment de base de 3/4 per a porta de fusta per a una llum de
bastiment de 140 cm d'amplària i 210 cm d'alçària (P - 91)

32,02 1,000 32,02

23 EAQEA18R u Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 40 mm
de gruix, amb una llum de pas de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària,
per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat esmaltat,
amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i
tapajunts de MDF hidròfug xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar,
pany de cop i clau mestra, amb joc de manetes, d'alumini anoditzat,
amb placa petita, de preu alt (P - 96)

143,57 3,000 430,71

24 EAQEA19R u Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 40 mm
de gruix, amb una llum de pas de 90 cm d'amplària i 210 cm d'alçària,
per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat esmaltat,
amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i
tapajunts de MDF hidròfug xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar,
pany de cop i clau mestra, amb joc de manetes, d'alumini anoditzat,
amb placa petita, de preu alt (P - 97)

157,06 6,000 942,36

euros
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25 EAQEA1BR u Porta block de fulles batents de fusta per a interior, doble batent, de 40
mm de gruix, amb una llum de pas de 90+42 cm d'amplària i 210 cm
d'alçària, per a un gruix de bastiment de 15 cm, com a màxim,acabat
esmaltat, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat,
galzes i tapajunts de MDF hidròfug xapat, ribet de goma, ferramenta
de penjar, pany de cop i clau mestra, amb joc de manetes, d'alumini
anoditzat, amb placa petita, de preu alt

(P - 98)

204,67 1,000 204,67

26 EASA62KR u Col·locació i pintat de porta tallafocs metàl·lica existent, de dues fulles
batents, per a una llum de 180x210 cm. Pintada amb esmalt sintètic.
(P - 102)

40,58 1,000 40,58

27 EANDAA40 u Caixa i bastiment de base per a porta corredissa encastada d'acer
galvanitzat, d'1 fulla de 100x 210 cm de llum de pas, per a acabat
arrebossat o enguixat, muntada (P - 92)

244,28 1,000 244,28

28 EAQFAL6R u Fulla per a porta corredissa encastada amb una llum de pas de 100x
210 cm, de cares llises, acabat superficial ambde DM hidròfug
esmaltat, ferratges de preu alt i folrat del bastiment de base amb fusta
del mateix tipus, fixada a les guies de la caixa encastada (P - 100)

150,09 1,000 150,09

29 EAP3621R u Bastiment de paredó per a porta, folrat, per fulla corredera vista, de
fusta de pi roig pintada amb esmalt per a una llum de bastiment de 90
cm d'amplària i 200 cm d'alçària. Inclou la guia i el folrat d'aquesta. (P -
95)

78,84 1,000 78,84

30 EAQF8L5R u Fulla per a porta corredissa encastada amb una llum de pas de 90x
210 cm, de cares llises, acabat superficial amb de DM hidròfug
esmaltat, ferratges de preu alt i folrat del bastiment de base amb fusta
del mateix tipus, fixada a les guies del marc superficial. (P - 99)

142,09 1,000 142,09

31 EAQSB23R u Conjunt de dues fulles batents per a portes d'armari, de fusta per a
pintar, de 25 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta,
de 40 cm d'amplària i 180 cm i 50 cm d'alçària (P - 101)

108,61 1,000 108,61

32 EAZ3U0A0 u Perfil per a prevenir les enganxades de dits a les portes, al costat del
pany, d'1,4 m de llarg, format una junta acordió semicircular de 35 mm
de radi, d'EPDM, fixada amb un perfil d'alumini a la cara del pany, en
una porta amb un encaix (P - 106)

40,86 1,000 40,86

33 EAZ3U010 u Conjunt de perfils per a prevenir les enganxades de dits a les portes, al
costat de la frontissa, d'1,4 m de llarg, format per un perfil semicircular
d'alumini de 80 mm d'amplada amb una junta acordió semicircular
d'EPDM col·locada al interior del perfil i fixada amb guies d'alumini a la
cara contraria a les frontisses, i una junta acordió semicircular de 35
mm de radi, d'EPDM, fixada amb dos perfils d'alumini a la cara de les
frontisses (P - 105)

96,86 5,000 484,30

TOTAL Titol 3 01.02.09 35.498,91

Obra 01 Pressupost ESPIRALL 2

Capítol 02 INTERVENCIÓ EN EDIFICIS

Titol 3 10 INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ

1 ED001KR u Connexió de nous sanitaris a clavagueram existent, prèvia
comprovació del seu funcionament. Inclou forats a forjat sanitari
necessaris per la connexió. (P - 108)

224,58 1,000 224,58

2 ED002KR u Connexió de pluvials a clavagueram existent o pou, prèvia
comprovació del seu funcionament. Inclou forats a forjat sanitari
necessaris per la connexió. (P - 109)

179,66 1,000 179,66

3 ED7K597S m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret massissa segons norma
UNE-EN 1451-1, de DN 160 mm, penjat al sostre (P - 116)

42,14 14,000 589,96

4 ED7K587S m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret massissa segons norma
UNE-EN 1451-1, de DN 125 mm, penjat al sostre (P - 115)

31,65 28,000 886,20

euros
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5 ED15M811 m Baixant de tub de polipropilè de paret massissa segons norma
UNE-EN 1451-1, de DN 125 mm, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides (P - 114)

26,11 6,000 156,66

6 ED115771 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret massissa
segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o
clavegueró (P - 111)

27,33 3,000 81,99

7 ED115271 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret massissa
segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o
clavegueró (P - 110)

14,38 6,000 86,28

8 EE4000KR u Xemeneia de ventilació per sortira a la coberta, formada per conducte
helicoidal de xapa galvanitxada amb barret, de una llargaria màxima
de 2m. Inclòs la realització de forat al forjat i la coberta, fixació i
segellat. (P - 119)

35,93 2,000 71,86

TOTAL Titol 3 01.02.10 2.277,19

Obra 01 Pressupost ESPIRALL 2

Capítol 02 INTERVENCIÓ EN EDIFICIS

Titol 3 11 INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS

1 EJ13B71BHDD u Lavabo per a encastar de porcellana esmaltada ref. N362287631 de la
serie Lavabos de NOKEN , senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color
blanc i preu alt, encastat a taulell (P - 174)

88,96 1,000 88,96

2 EJ2311EG u Aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell
o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, temporitzada , amb dues
entrades de maniguets.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons
les especificacions de la DT. (P - 178)

62,07 1,000 62,07

3 EJ33B1NF u Sifó de botella registrable amb vàlvula de ventilació per a lavabo,
d'ABS, cromat, de 32 mm de diàmetre, flux d'aire 1,5 l/s, de designació
AII segons norma UNE-EN 12380, connectat a la xarxa de petita
evacuació.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons
les especificacions de la DT. (P - 179)

39,17 1,000 39,17

4 EJ14BA1Q u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa,
cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de
color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment i connectat a la
xarxa d'evacuació (P - 175)

190,13 1,000 190,13

5 EJ1AB21P u Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color
blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa
d'evacuació.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons
les especificacions de la DT. (P - 177)

71,34 1,000 71,34

6 EJ13B71T u Lavabo mural amb mig peu de porcellana esmaltada, senzill,
d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu mitjà, col·locat amb
suports murals i amb mig peu (P - 172)

100,41 1,000 100,41

7 EJ13B92R u Col·locació lavabo existent amb suport de peu de porcellana
esmaltada, senzill, d'amplària >= 100 cm, de color blanc i preu mitjà,
col·locat sobre peu, col·locant noves aixetes de pas i nou sifò. (P - 173)

16,83 4,000 67,32

8 EJ14BA2R u Col·locació inodor existent de porcellana esmaltada, de sortida vertical,
amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega, de color
blanc, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació.
Inclou nous mecanismes  d'alimentació , aixeta de pas. (P - 176)

33,17 3,000 99,51

9 EJ46U01R u Col·locació barra mural recta existent per a bany adaptat, de 800 mm
de llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert de niló, col·locat
amb fixacions mecàniques noves (P - 180)

7,18 1,000 7,18

10 EJ46U03R u Col·locació barra mural doble abatible existent per a bany adaptat, de
800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert de niló,
col·locat amb fixacions mecàniques (P - 181)

20,52 1,000 20,52

euros
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11 EQ514A81 m2 Taulell de pedra natural granítica nacional, de 20 mm de gruix, preu
alt, de 100 a 149 cm de llargària, col·locat sobre suport mural i
encastat al parament (P - 186)

134,42 1,140 153,24

12 E00005 pa Instal·lació de lampisteria de la nova Associació de Veïns, amb tub de
polietilè des dels actuals lavabos de l'edifici 2. Inclou les connexions
pertinents, el tub grapat a paret per dins del trasdossat de la sala
polivalent i grapat superficialment pel magatxem i encastat dins del
WC, fins als aparells sanitaris amb les claus de pas necessàries a la
connexió de la instal·lació existent i a l'entrada del WC. (P - 2)

359,32 1,000 359,32

13 E00006 pa Instal·lació de lampisteria de l'edifici 1 Centre Obert, modificació de la
instal·lació existent amb el mateix material que l'actual en els lavabos i
WC's. Incloent tots els treballs i accessoris per les modificacions i les
noves instal·lacions de piques i aixetes. (P - 3)

449,16 1,000 449,16

TOTAL Titol 3 01.02.11 1.708,33

Obra 01 Pressupost ESPIRALL 2

Capítol 02 INTERVENCIÓ EN EDIFICIS

Titol 3 12 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

Capítol (1) 01 EDIFICI 1 - E. CENTRE OBERT I ENTITATS

1 EG1B045A u Partida alçada, per fer la legalització de la instal·lació, butlletins i
acompanyar inspecció i taxes de l'ECA.

(P - 127)

1.399,22 1,000 1.399,22

2 EG1B045Ñ u Partida alçada, per fer la retirada selectiva de la instal.lació electrica i
d'il·luminació a renovar o inoperativa. Amb la retirada de mecanismes,
endolls, tubs, cables, quadres, comptadors i altres elements auxiliars
de la instal·lació existent. (P - 129)

154,62 1,000 154,62

3 EG1PU1A3 u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a subministrament
individual superior a 34,64 kW, per a mesura directa, potència màxima
de 43,64 kW, tensió de 400 V, corrent fins a 63 A, format per conjunt
de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra
de vidre de mides totals 540x810x171 mm, amb base de fusibles
(sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, amb ICP-M
tetrapolar (4P) de 50 A d'intensitat nominal i poder de tall superior a
4,5 kA i sense interruptor diferencial, col·locat superficialment.
Compren la retirada dels tres comptadors actuals amb la resta
d'intal.lació  i la col.locació de la nova TMF1.
(P - 135)

295,79 1,000 295,79

4 EG48U1TF u Quadre de protecció contra sobretensions permanents i transitòries del
tipus 1 (35 a 100 kA en la corba 10/350 microsegons), per a xarxes
trifàsiques, amb descarregadors de corrent de tipus llamp, rearmament
automàtic, envoltant de material plàstic amb tapa transparent i grau de
protecció IP65, muntat superficialment (P - 154)

386,98 1,000 386,98

5 EG42X010 u Relé diferencial amb toroidal separat, sensibilitat de 0,03 A a 30 A (9
llindars commutables), dispar instantani o temporitzat de 0 s a 4,5 s (9
llindars commutables), alimentació a 220-240 V a.c., amb connexions
per a l'alimentació elèctrica, la bobina de dispar i el toroidal, amb
vigilàcia automàtica de l'enllaç amb el toroide, de l'alimentació elèctrica
i de la electrònica interna, per a muntar en carril DIN normalitzat,
col·locat (P - 153)

162,69 1,000 162,69

6 KG141B02 u Caixa per a quadre de distribució, de plàstic, per a sis fileres de
vint-i-dos mòduls i muntada superficialment (P - 280)

150,75 2,000 301,50

7 EG21H51H m Tub rígid de plàstic sense halògens, 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 roscada i muntat superficialment (P - 136)

3,28 50,000 164,00

8 KG21H71H m Tub rígid de plàstic sense halògens, 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

3,92 50,000 196,00
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2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment (P - 281)

9 EG22H711 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat encastat (P - 138)

1,20 100,000 120,00

10 KG2A4415 m Canal aïllant sense halògens, amb 1 tapa per a distribució, de 40x 60
mm, amb 1 compartiment, de color blanc, muntada sobre paraments
(P - 283)

12,17 30,000 365,10

11 KG2A4425 m Canal aïllant sense halògens, amb 1 tapa per a distribució, de 40x 60
mm, amb 2 compartiments, de color blanc, muntada sobre paraments
(P - 284)

14,40 50,000 720,00

12 KG482355 u Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA
integrat d'intensitat nominal 50 A, tetrapolar (3P+N), PIA corba C, de
poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima
transitòria 15 kA, muntat en perfil DIN (P - 296)

335,82 1,000 335,82

13 EG414D97 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba B, 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 - 146)

31,04 2,000 62,08

14 EG414D99 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba B, 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 - 147)

29,43 7,000 206,01

15 EG414D9B u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba B, 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 - 148)

29,83 7,000 208,81

16 EG414D9D u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba B, 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 - 149)

29,83 3,000 89,49

17 KG415DJB u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 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 - 291)

53,10 0,000 0,00

18 EG414DJC u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba B, 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 - 150)

55,22 3,000 165,66

19 KG415DJD 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 - 292)

55,51 2,000 111,02

20 EG414DJF u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba B, 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 - 151)

59,07 1,000 59,07

21 EG414GKH u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba B, tetrapolar (4P), de 15000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 152)

102,60 0,000 0,00

22 KG4114JJ u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat nominal, tipus
ICP-M, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE 20317,
de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 290)

151,28 2,000 302,56

23 KG42129HJ1JV 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. Article: ref. 78240-62 de la serie Interruptors diferencials
gama domèstica de SIMON (P - 295)

63,25 7,000 442,75
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24 KG4242JH 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 - 293)

138,98 1,000 138,98

25 EG61303A u Caixa de mecanismes, d'un element per encastar a canal de pvc. o
alumini, preu mitjà, encastada (P - 155)

1,87 10,000 18,70

26 EG61L021ITH6 u Caixa de 2 elements, per a mecanisme modular, d'ABS, de preu alt ref.
27821-35 de la serie Caixes de superfície Simon 27play de SIMON ,
muntada superficialment (P - 158)

12,19 10,000 121,90

27 KG625192 u Interruptor, de tipus modular d'1 mòdul estret, unipolar (1P), 10 AX/250
V, amb tecla, preu mitjà, muntat sobre bastidor o caixa (P - 297)

6,20 5,000 31,00

28 EG621291 u Interruptor doble, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb
tecla, preu econòmic, encastat (P - 159)

9,13 6,000 54,78

29 EG63D15R u Presa de corrent de per encastar a canal o a caixa 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 mitjà, muntada
superficialment (P - 162)

8,11 5,000 40,55

30 EG2M3281DLF u Caixa de mecanismes de superficie per a mobiliari o paret, d'alumini,
per a 4 mecanismes de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb els
mecanismes, inclosos els accessoris d'acabat.
Compren caixa superficie tipus TM22 plus de la casa NSE o similar, 2
bases E.Schuko, un modul doble amb 2 bases RJ 45 categoria 6e,
plaques cegues, etc. Amb tot el petit material necessari i totalment
instal.lada i connectada a la línia elèctrica de 220 v. i a les línies
d'informatica. (P - 141)

49,19 4,000 196,76

31 EG671122C8G4 u Marc per a mecanisme universal, de 2 elements, preu mitjà ref. 18002
de la serie Iris de BJC , col·locat (P - 165)

4,26 10,000 42,60

32 EG671111 u Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu econòmic, col·locat
(P - 164)

2,43 7,000 17,01

33 KG312574 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 16 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P -
286)

7,67 30,000 230,10

34 KG315564 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS+), tetrapolar, de secció 4 x 10 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en
tub (P - 287)

6,51 90,000 585,90

35 KG312554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P -
285)

5,15 60,000 309,00

36 KG321134 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb
designació H07V-K, unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament
PVC, col·locat en tub (P - 289)

0,81 350,000 283,50

37 KG321124 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb
designació H07V-K, unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament
PVC, col·locat en tub (P - 288)

0,79 600,000 474,00

TOTAL Capítol (1) 01.02.12.01 8.793,95

Obra 01 Pressupost ESPIRALL 2

Capítol 02 INTERVENCIÓ EN EDIFICIS

Titol 3 12 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

Capítol (1) 012 EDIFICI 2 - E. ASSOCIACIÓ VEÏNS I SALA POLIVALENT

1 EG1B045A u Partida alçada, per fer la legalització de la instal·lació, butlletins i
acompanyar inspecció i taxes de l'ECA.

1.399,22 1,000 1.399,22

euros
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(P - 127)

2 EG1B045Ñ u Partida alçada, per fer la retirada selectiva de la instal.lació electrica i
d'il·luminació a renovar o inoperativa. Amb la retirada de mecanismes,
endolls, tubs, cables, quadres, comptadors i altres elements auxiliars
de la instal·lació existent. (P - 129)

154,62 1,000 154,62

3 EG1PU1A3 u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a subministrament
individual superior a 34,64 kW, per a mesura directa, potència màxima
de 43,64 kW, tensió de 400 V, corrent fins a 63 A, format per conjunt
de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra
de vidre de mides totals 540x810x171 mm, amb base de fusibles
(sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, amb ICP-M
tetrapolar (4P) de 50 A d'intensitat nominal i poder de tall superior a
4,5 kA i sense interruptor diferencial, col·locat superficialment.
Compren la retirada dels tres comptadors actuals amb la resta
d'intal.lació  i la col.locació de la nova TMF1.
(P - 135)

295,79 1,000 295,79

4 EG48U1TF u Quadre de protecció contra sobretensions permanents i transitòries del
tipus 1 (35 a 100 kA en la corba 10/350 microsegons), per a xarxes
trifàsiques, amb descarregadors de corrent de tipus llamp, rearmament
automàtic, envoltant de material plàstic amb tapa transparent i grau de
protecció IP65, muntat superficialment (P - 154)

386,98 1,000 386,98

5 EG42X010 u Relé diferencial amb toroidal separat, sensibilitat de 0,03 A a 30 A (9
llindars commutables), dispar instantani o temporitzat de 0 s a 4,5 s (9
llindars commutables), alimentació a 220-240 V a.c., amb connexions
per a l'alimentació elèctrica, la bobina de dispar i el toroidal, amb
vigilàcia automàtica de l'enllaç amb el toroide, de l'alimentació elèctrica
i de la electrònica interna, per a muntar en carril DIN normalitzat,
col·locat (P - 153)

162,69 1,000 162,69

6 KG141B02 u Caixa per a quadre de distribució, de plàstic, per a sis fileres de
vint-i-dos mòduls i muntada superficialment (P - 280)

150,75 2,000 301,50

7 EG21H51H m Tub rígid de plàstic sense halògens, 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 roscada i muntat superficialment (P - 136)

3,28 50,000 164,00

8 KG21H71H m Tub rígid de plàstic sense halògens, 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 roscada i muntat superficialment (P - 281)

3,92 50,000 196,00

9 EG22H711 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat encastat (P - 138)

1,20 50,000 60,00

10 KG2A4415 m Canal aïllant sense halògens, amb 1 tapa per a distribució, de 40x 60
mm, amb 1 compartiment, de color blanc, muntada sobre paraments
(P - 283)

12,17 20,000 243,40

11 KG2A4425 m Canal aïllant sense halògens, amb 1 tapa per a distribució, de 40x 60
mm, amb 2 compartiments, de color blanc, muntada sobre paraments
(P - 284)

14,40 20,000 288,00

12 EG2A1202 m Canal de plàstic sense halògens amb lateral llis, de 60x60 mm i
muntada superficialment, compren la part proporcional de fer forats per
passar les instal.lacions a traves de les parets, totalment instal.lades.
(P - 140)

6,65 10,000 66,50

13 KG482355 u Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA
integrat d'intensitat nominal 50 A, tetrapolar (3P+N), PIA corba C, de
poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima
transitòria 15 kA, muntat en perfil DIN (P - 296)

335,82 1,000 335,82

14 EG414D97 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba B, 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 - 146)

31,04 4,000 124,16

euros
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15 EG414D99 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba B, 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 - 147)

29,43 6,000 176,58

16 EG414D9B u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba B, 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 - 148)

29,83 14,000 417,62

17 KG415DJB u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 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 - 291)

53,10 2,000 106,20

18 EG414DJC u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba B, 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 - 150)

55,22 1,000 55,22

19 KG415DJD 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 - 292)

55,51 1,000 55,51

20 EG414DJF u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba B, 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 - 151)

59,07 1,000 59,07

21 EG414GKH u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba B, tetrapolar (4P), de 15000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 152)

102,60 1,000 102,60

22 KG4114JJ u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat nominal, tipus
ICP-M, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE 20317,
de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 290)

151,28 2,000 302,56

23 KG42129HJ1JV 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. Article: ref. 78240-62 de la serie Interruptors diferencials
gama domèstica de SIMON (P - 295)

63,25 10,000 632,50

24 KG4242JH 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 - 293)

138,98 2,000 277,96

25 KG4242JK u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63 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 - 294)

285,95 1,000 285,95

26 EG61303A u Caixa de mecanismes, d'un element per encastar a canal de pvc. o
alumini, preu mitjà, encastada (P - 155)

1,87 20,000 37,40

27 EG61L021ITH6 u Caixa de 2 elements, per a mecanisme modular, d'ABS, de preu alt ref.
27821-35 de la serie Caixes de superfície Simon 27play de SIMON ,
muntada superficialment (P - 158)

12,19 7,000 85,33

28 KG625192 u Interruptor, de tipus modular d'1 mòdul estret, unipolar (1P), 10 AX/250
V, amb tecla, preu mitjà, muntat sobre bastidor o caixa (P - 297)

6,20 6,000 37,20

29 EG621291 u Interruptor doble, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb
tecla, preu econòmic, encastat (P - 159)

9,13 4,000 36,52

30 EG628HD2C2Z u Interruptor regulable, de tipus modular, 10 AX/250 V, preu mitjà ref.
U3.213.18 de la serie UNICA d'EUNEA , muntat sobre bastidor o caixa
(P - 160)

19,86 0,000 0,00
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31 EG63D15R u Presa de corrent de per encastar a canal o a caixa 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 mitjà, muntada
superficialment (P - 162)

8,11 13,000 105,43

32 EG63D15Ñ u Presa de corrent de superfície amb caixa, tipus cetac de superficie o a
caixa de superfície, tetrapolar amb presa de terra, (4P+T), 32 A 400 V,
amb tapa, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntada
superficialment (P - 161)

33,20 1,000 33,20

33 EG63D15S u Presa de corrent de superfície amb caixa, tipus cetac de superficie o a
caixa de superfície, tetrapolar amb presa de terra, (2P+T), 16 A 230 V,
amb tapa, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntada
superficialment (P - 163)

18,87 1,000 18,87

34 EG2M3281DLF u Caixa de mecanismes de superficie per a mobiliari o paret, d'alumini,
per a 4 mecanismes de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb els
mecanismes, inclosos els accessoris d'acabat.
Compren caixa superficie tipus TM22 plus de la casa NSE o similar, 2
bases E.Schuko, un modul doble amb 2 bases RJ 45 categoria 6e,
plaques cegues, etc. Amb tot el petit material necessari i totalment
instal.lada i connectada a la línia elèctrica de 220 v. i a les línies
d'informatica. (P - 141)

49,19 4,000 196,76

35 EG671122C8G4 u Marc per a mecanisme universal, de 2 elements, preu mitjà ref. 18002
de la serie Iris de BJC , col·locat (P - 165)

4,26 4,000 17,04

36 EG671111 u Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu econòmic, col·locat
(P - 164)

2,43 12,000 29,16

37 KG312574 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 16 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P -
286)

7,67 40,000 306,80

38 KG312554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P -
285)

5,15 60,000 309,00

39 KG321134 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb
designació H07V-K, unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament
PVC, col·locat en tub (P - 289)

0,81 450,000 364,50

40 KG321124 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb
designació H07V-K, unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament
PVC, col·locat en tub (P - 288)

0,79 550,000 434,50

TOTAL Capítol (1) 01.02.12.012 8.662,16

Obra 01 Pressupost ESPIRALL 2

Capítol 02 INTERVENCIÓ EN EDIFICIS

Titol 3 13 INSTAL·LACIONS D'IL·LUMINACIÓ

Capítol (1) 04 EDIFICI 2 - E. ASSOCIACIÓ VEÏNS I SALA POLIVALENT

1 EH113524 u Lluminaria a leds amb difusor de cubeta de plàstic i placa de leds 42
W, 3000ªK, de forma rectangular, amb xassís de polièster, A.F., IP-55
i muntat superficialment al sostre.

Lluminaria model Coreline adossada de Philips, ref. SM120V LED
37S/840 PSU W20L120 o similar.
Compren la lluminaria totalment instal.lada al sostre i amb les
connexions elèctriques i en funcionament. S'acompanyarà certificat de
la garantia i periode de la mateixa.

(P - 168)

128,81 28,000 3.606,68

euros
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2 EHB1U010 u Llum estanc amb difusor de cubeta de plàstic i placa de leds 29 W, de
forma rectangular, amb xassís de polièster, A.F., IP-55 i muntat
superficialment al sostre.

Lluminaria model Coreline de Philips, ref. WT120C LED 34S/840 PSU
L1500 o similar. Compren la lluminaria totalment instal.lada al sostre i
amb les connexions elèctriques i en funcionament. S'acompanyarà
certificat de la garantia i periode de la mateixa.
(P - 170)

94,87 3,000 284,61

3 EHB17267EDATu Llumenera tipus aplic amb difusor cubeta de plàstic a leds de 8 W ,
muntada superficialment al sostre.

Aplic model Coreline Aplique de la casa Philips, ref. WL121V LED
D5S/840 PSR WH o similar.
Compren la lluminaria totalment instal.lada amb la part proporcinal
d'instal.lació elèctrica. (P - 171)

44,05 1,000 44,05

4 EH61RC4C u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h,
no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament
classe II, amb un flux aproximat de 70 a 100 lúmens, 1 h d'autonomia,
amb funcionament centralitzat de forma rectangular amb difusor i cos
de policarbonat, preu alt, col·locat superficial (P - 169)

77,19 10,000 771,90

5 EG21H51H m Tub rígid de plàstic sense halògens, 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 roscada i muntat superficialment (P - 136)

3,28 50,000 164,00

6 EG321124 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb
designació H07V-K, unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament
s/halogens, col·locat en tub (P - 144)

0,64 500,000 320,00

7 EG161312 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau
de protecció IP-40, muntada superficialment (P - 126)

10,36 12,000 124,32

TOTAL Capítol (1) 01.02.13.04 5.315,56

Obra 01 Pressupost ESPIRALL 2

Capítol 02 INTERVENCIÓ EN EDIFICIS

Titol 3 13 INSTAL·LACIONS D'IL·LUMINACIÓ

Capítol (1) 05 EDIFICI 1 - E. CENTRE OBERT I ENTITATS

1 EH113524 u Lluminaria a leds amb difusor de cubeta de plàstic i placa de leds 42
W, 3000ªK, de forma rectangular, amb xassís de polièster, A.F., IP-55
i muntat superficialment al sostre.

Lluminaria model Coreline adossada de Philips, ref. SM120V LED
37S/840 PSU W20L120 o similar.
Compren la lluminaria totalment instal.lada al sostre i amb les
connexions elèctriques i en funcionament. S'acompanyarà certificat de
la garantia i periode de la mateixa.

(P - 168)

128,81 16,000 2.060,96

2 EHB17267EDATu Llumenera tipus aplic amb difusor cubeta de plàstic a leds de 8 W ,
muntada superficialment al sostre.

Aplic model Coreline Aplique de la casa Philips, ref. WL121V LED
D5S/840 PSR WH o similar.
Compren la lluminaria totalment instal.lada amb la part proporcinal
d'instal.lació elèctrica. (P - 171)

44,05 4,000 176,20

3 EH61RC4C u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h,
no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament
classe II, amb un flux aproximat de 70 a 100 lúmens, 1 h d'autonomia,
amb funcionament centralitzat de forma rectangular amb difusor i cos

77,19 9,000 694,71

euros
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de policarbonat, preu alt, col·locat superficial (P - 169)

4 EG161312 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau
de protecció IP-40, muntada superficialment (P - 126)

10,36 12,000 124,32

TOTAL Capítol (1) 01.02.13.05 3.056,19

Obra 01 Pressupost ESPIRALL 2

Capítol 02 INTERVENCIÓ EN EDIFICIS

Titol 3 14 INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ

Capítol (1) 02 EDIFICI 1 - E. CENTRE OBERT I ENTITATS

1 EG1B056R u Partida alçada, per fer la retirada de la instal.lació de calefacció,
compren conductes, radiadors i 2 calderes. Portar tots els elements en
perfectes condicions a la Unitat de Serveis de l'Ajuntament. (P - 134)

207,25 1,000 207,25

2 EG1B045I u Partida alçada, per legalitzar la instal·lació de climatització, fer els
certificats i acompanyar inspecció i taxes de l'ECA.

(P - 128)

250,96 1,000 250,96

3 KEGEE5L6 u Bomba de calor per a equips de cabal variable de refrigerant, amb
ventilador axial, per a sistemes de 2 tubs. Bomba de calor partida
d'expansió directa vertical per splits o cassetts amb condensació per
aire, unitat exterior amb ventiladors axials, amb una capacitat nominal
de 63 Kw. en refrigeració i 69 Kw. en calefacció aproximada, amb un
COP=4.02 i un EER de 3.63 a justificar documentalment amb la
corresponent fitxa tècnica, amb alimentació trifàsica de 400 V,
totalment col·locat al terrat de l'edifici i en servei.

Unitat exterior de la marca MITSUBISHI model
PUHY-P55OYSKB-A1 o similar, totalment instal.lada i en servei.

Compren la part proporcional de i instal·lació de tot el material, el
camió grua per pujar-lo a la coberta, tubs del refrigerant amb les
corresponent aïllament i la connexió elèctrica, el conductor elèctric,
amb desguassos, antivibradors amb molles i accessoris de càrrega de
gas necessaris per a un correcte funcionament i instal·lació,
col·locada, etc. totalment instal·lada.

(P - 279)

16.860,10 1,000 16.860,10

4 KEDC1161 u Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrífug per a sistemes
de cabal variable de refrigerant, de 5,6 kW de potència tèrmica
aproximada tant en fred com en calor, de 6,3 W de potència elèctrica
total bsorbida, comandament a distància i termòstat, amb alimentació
monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R410 A,
col·locada.

Unitat tipous esplit de la casa MITSUBISHI model PKFY-P50VHM-E
o similar.

Compren la part proporcional de la instal·lació i de tot el petit material,
tubs del refrigerant amb el corresponent aïllament i la connexió
elèctrica, el conductor elèctric, amb els desguassos i bombes pel
desguàs, comandament a distància i termòstat, antivibradors i
accessoris, etc. per a un correcte funcionament i instal·lació, totalment
instal·lada.
(P - 273)

727,99 8,000 5.823,92

5 KEDC116A u Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrífug per a sistemes
de cabal variable de refrigerant, de 2,8 kW de potència tèrmica
aproximada tant en fred com en calor, de 3,3 W de potència elèctrica
total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, comandament
a distància i termòstat, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R410 A,
col·locada.

667,33 3,000 2.001,99

euros
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Unitat tipous esplit de la casa MITSUBISHI model PKFY-P25VBM-E
o similar.

Compren la part proporcional de la instal·lació i de tot el petit material,
tubs del refrigerant amb el corresponent aïllament i la connexió
elèctrica, comandament a distància i termòstat, el conductor elèctric,
amb els desguassos i bombes pel desguàs, antivibradors i accessoris,
etc.  per a un correcte funcionament i instal·lació, totalment instal·lada.
(P - 274)

6 KEDC116L u Unitat interior de tipus cassette, unitat interior amb ventilador
centrífug comandament a distància i termòstat, de 4 vies de sortida
d'aire, de 5,6 kW de potència frigorífica, de 6,3 kW de potencia
calorífica, amb alimentació monofàsica de 230 V, col·locat.

Unitat tipous cassette de la casa MITSUBISHI model
PLFY-P50VBM+E o similar.

Compren la part proporcional de la instal·lació i de tot el petit material,
tubs del refrigerant amb el corresponent aïllament i la connexió
elèctrica, el conductor elèctric, amb els desguassos i bombes pel
desguàs, antivibradors i accessoris, etc. per a un correcte
funcionament i instal·lació, totalment instal·lada.
(P - 278)

1.403,60 2,000 2.807,20

7 EEV53100 u EW-50, control centralitzat per 50 grups basat en servidor
web/expansor de de 50 grups per AE-200E, totalment instal.lat,
programat i en servei. (P - 123)

1.821,58 1,000 1.821,58

8 EP434A50 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4
parells, categoria 6a F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de
poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador
de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal (P -
184)

1,34 400,000 536,00

9 EG2A1202 m Canal de plàstic sense halògens amb lateral llis, de 60x60 mm i
muntada superficialment, compren la part proporcional de fer forats per
passar les instal.lacions a traves de les parets, totalment instal.lades.
(P - 140)

6,65 50,000 332,50

TOTAL Capítol (1) 01.02.14.02 30.641,50

Obra 01 Pressupost ESPIRALL 2

Capítol 02 INTERVENCIÓ EN EDIFICIS

Titol 3 14 INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ

Capítol (1) 05 EDIFICI 2 - E. ASSOCIACIÓ VEÏNS I SALA POLIVALENT

1 EG1B055R u Partida alçada, per fer la retirada de la instal.lació de calefacció,
compren conductes, radiadors i caldera. Portar radiadors en perfectes
condicions a la Unitat de Serveis de l'Ajuntament, i tubs i caldera a
l'abocador autoritzat. (P - 133)

178,11 1,000 178,11

2 EG1B045I u Partida alçada, per legalitzar la instal·lació de climatització, fer els
certificats i acompanyar inspecció i taxes de l'ECA.

(P - 128)

250,96 1,000 250,96

3 EED541AA u Bomba de calor per a equips de cabal variable de refrigerant, amb
ventilador axial, per a sistemes de 2 tubs, amb 10 Kw. en fred i 11.20
Kw. en calor, amb alimentació elèctrica de 400 V, i fluid frigorífic R410
A, amb desguassos, antivibradors i accessoris de càrrega de gas
necessaris per a un correcte funcionament i instal·lació, col·locada

Unitat exterior model PUHZ-ZRP100YKA tipus INVERTER (Serie
MULTISPLIT), sistema COMPO MULTI (R410a) de MITSUBISHI
ELECTRIC, trifásica de 10 Kw. en fred i 11.2 Kw. en calor.  o similar.

2.534,71 1,000 2.534,71

euros
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Compren la unitat exterior totalment instal.lada, kid de distribució amb
tot el petit material: conductes de fred, aillament, connexions
electriques, antivibratoris, desguas, etc. Totalment instal.lada i en
servei. (P - 120)

4 KEDC116J u Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrífug per a sistemes
de cabal variable de refrigerant, de 3.6 a 4.4 kW de potència tèrmica
aproximada tant en fred com en calor, amb alimentació monofàsica de
230 V, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R410 A, comandament a
distància i termòstat, i totalment instal.lada.

Unitat inteior de la marca Mitsubishi model PKA-RP35HAL o similar,
de 3.6 i 4.1 Kw. en fred i calor.

Compren la part proporcional de la instal·lació i de tot el petit material,
tubs del refrigerant amb el corresponent aïllament i la connexió
elèctrica, el conductor elèctric, amb els desguassos i bombes pel
desguàs, comandament a distància i termòstat, antivibradors i
accessoris, etc. per a un correcte funcionament i instal·lació, totalment
instal·lada.
(P - 277)

691,53 3,000 2.074,59

5 EED541AD u Bomba de calor per a equips de cabal variable de refrigerant, amb
ventilador axial, per a sistemes de 2 tubs, amb 8.3 Kw. en fred i 9 Kw.
en calor, amb alimentació elèctrica de 230 V, i fluid frigorífic R410 A,
amb desguassos, antivibradors i accessoris de càrrega de gas
necessaris per a un correcte funcionament i instal·lació, col·locada

Unitat exterior model MXZ-4E83VA tipus INVERTER (Serie
MULTISPLIT), (R410a) de MITSUBISHI ELECTRIC, monofásica de
8.3 Kw. en fred i 9 Kw. en calor.  o similar.

Compren la unitat exterior totalment instal.lades, amb tot el petit
material: conductes de fred, aillament, connexions electriques,
antivibratoris, desguas, etc. Totalment instal.lada  i en servei. (P - 121)

2.531,60 1,000 2.531,60

6 KEDC116C u Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrífug per a sistemes
de cabal variable de refrigerant, de 2 a 2.2 kW de potència tèrmica
aproximada tant en fred com en calor, amb alimentació monofàsica de
230 V, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R410 A, comandament a
distància i termòstat,  totalment instal.lat.

Unitat inteior de la marca Mitsubishi model MSZ - SF20VA o similar,
de 2 i 2.2 Kw. en fred i calor.

Compren la part proporcional de la instal·lació i de tot el petit material,
tubs del refrigerant amb el corresponent aïllament i la connexió
elèctrica, el conductor elèctric, amb els desguassos i bombes pel
desguàs, comandament a distància i termòstat, antivibradors i
accessoris, etc. per a un correcte funcionament i instal·lació, totalment
instal·lada.
(P - 275)

351,78 2,000 703,56

7 KEDC116D u Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrífug per a sistemes
de cabal variable de refrigerant, de 2.5 a 3.2 kW de potència tèrmica
aproximada tant en fred com en calor, amb alimentació monofàsica de
230 V, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R410 A, comandament a
distància i termòstat,  totalment instal.lat.

Unitat inteior de la marca Mitsubishi model MSZ - SF25VA o similar,
de 2.5 i 3.2 Kw. en fred i calor.

Compren la part proporcional de la instal·lació i de tot el petit material,
tubs del refrigerant amb el corresponent aïllament i la connexió
elèctrica, el conductor elèctric, amb els desguassos i bombes pel
desguàs, comandament a distància i termòstat, antivibradors i
accessoris, etc. per a un correcte funcionament i instal·lació, totalment
instal·lada.
(P - 276)

369,57 2,000 739,14

euros
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8 EED541AK u Bomba de calor 1x1 de cabal variable de refrigerant, amb ventilador
axial, per a sistemes de 2 tubs, de 3.5 Kw. en fred i 4 Kw. en calor,
amb alimentació elèctrica de 230 V, i fluid frigorífic R410 A, amb
desguassos, antivibradors i accessoris de càrrega de gas necessaris
per a un correcte funcionament i instal·lació, col·locada

Unitat exterior model MSZ-SF35VE tipus INVERTER de 1x1, (R410a)
de MITSUBISHI ELECTRIC, monofásica de 3.5 Kw. en fred i 4 Kw. en
calor.  o similar.

Compren la unitat exterior totalment instal.lades, amb tot el petit
material: conductes de fred, aillament, connexions electriques,
antivibratoris, desguas, comandament a distància i termòstat, etc.
Totalment instal.lada  i en servei. (P - 122)

761,14 1,000 761,14

9 EEV5310F u Interfaz de MITSUBISHIS MODEL MAC-333IF que permet la
connectivitat amb una xarxa M-NET. Compren petit material i totalment
instal.lat, programat i en servei. (P - 124)

137,39 4,000 549,56

10 EG2A1202 m Canal de plàstic sense halògens amb lateral llis, de 60x60 mm i
muntada superficialment, compren la part proporcional de fer forats per
passar les instal.lacions a traves de les parets, totalment instal.lades.
(P - 140)

6,65 50,000 332,50

TOTAL Capítol (1) 01.02.14.05 10.655,87

Obra 01 Pressupost ESPIRALL 2

Capítol 02 INTERVENCIÓ EN EDIFICIS

Titol 3 15 INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS

Capítol (1) 02 EDIFICI 2 - E. ASSOCIACIÓ VEÏNS I SALA POLIVALENT

1 EP434A50 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4
parells, categoria 6a F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de
poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador
de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal (P -
184)

1,34 150,000 201,00

2 KP731J810002 u Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus RJ45, categoria
6 F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament ref. VD5.477
de la serie UNICA SYSTEM d'EUNEA , muntat sobre suport de mòdul
estret. Altres articles: ref. VDI88200 de la serie Llocs de treball
d'Infraplus de HIMEL (P - 302)

16,18 10,000 161,80

3 KP5311A3I3NN u Presa de senyal telefònica de tipus universal, amb connector RJ11
simple, connexió per cargols, amb tapa, de preu altref. 19582 + ref.
19782-RR de BJC , encastada (P - 301)

17,96 10,000 179,60

4 KP53J100 u Connector telefònic del tipus RJ11 simple, amb 4 contactes, col·locat
(P - 300)

6,82 4,000 27,28

5 KP422124 m Cable de parells per a instal·lacions telefòniques, de 2 parells, per a
instal·lació interior, aïllament de polietilè i coberta de PVC, conductor
de coure rígid de 0,51 mm de diàmetre, amb presa de terra, col·locat
en tub (P - 299)

0,94 80,000 75,20

TOTAL Capítol (1) 01.02.15.02 644,88

Obra 01 Pressupost ESPIRALL 2

Capítol 02 INTERVENCIÓ EN EDIFICIS

Titol 3 15 INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS

Capítol (1) 03 EDIFICI 1 - E. CENTRE OBERT I ENTITATS

euros
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1 EP744211 u Armari equipat per a sistemes de transmissió de veu i dades, de 4
unitats, amb capacitat fins a 6 llocs de treball, per a xarxa de categoria
5e U/UTP, xassís rack 10´´, de 300 x 350 x 200 mm aproximadament
(alçària x amplària x fondària), amb porta de vidre securitzat amb pany
i clau, col·locat (P - 185)

247,67 1,000 247,67

2 EP434A50 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4
parells, categoria 6a F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de
poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador
de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal (P -
184)

1,34 200,000 268,00

3 KP731J810002 u Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus RJ45, categoria
6 F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament ref. VD5.477
de la serie UNICA SYSTEM d'EUNEA , muntat sobre suport de mòdul
estret. Altres articles: ref. VDI88200 de la serie Llocs de treball
d'Infraplus de HIMEL (P - 302)

16,18 10,000 161,80

4 EG1B045Q u Partida alçada, pagament a la companyia Telefónica per les feines de
retirada del cable actual que passa per la canalització a enderrocar,
instal.lació d'un cable nou per per la nova canalització i fer les
correspoenents connexions a la xarxa existent. (P - 130)

625,90 1,000 625,90

5 EG1B045R u Partida alçada, pagament a la companyia Jazztel per les feines de
retirada del cable actual que passa per la canalització a enderrocar,
instal.lació d'un cable nou per per la nova canalització i fer les
correspoenents connexions a la xarxa existent. (P - 131)

625,90 1,000 625,90

6 KG22TK1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada, compren
també la part proporcional dels separadors entre tubs . (P - 282)

2,79 150,000 418,50

7 FDK262M7 u Pericó de registre de formigó prefabricat tipus ´´DM´´ per Telefonica de
90 x 47.6 x 100 cm, interiors per a instal·lacions de serveis, col·locat
sobre  reblert lateral amb terra de la mateixa excavació.

S'ha de acordar amb Telefonica la idoneidad d'aquest perico i s'ha de
submnistrar per un proveidor habitual de Telefonica. Compren la part
del transport fins l'obra i la seva col.locació. (P - 222)

311,36 1,000 311,36

8 FDKZA810 u Bastiment rectangular i dues tapes de formigó d'acord a les mides del
perico i a les característiques demanades per Telefónica, totalment
instal.lada, també compren la part de ports. (P - 225)

205,70 1,000 205,70

9 F2194JB5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10
cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió (P - 191)

4,65 16,000 74,40

10 F2226A22 m3 Excavació de rasa de més de 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària,
en terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del
material excavat (P - 198)

33,74 16,000 539,84

11 F227F00F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'1,5 i menys de 2 m
d'amplària, amb compactació del 95% PM (P - 200)

1,66 16,000 26,56

12 F228510F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material
tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P - 201)

19,80 10,000 198,00

13 F9365H11 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual sobre la canalització de Telefonica (P - 207)

55,78 6,000 334,68

14 F2R34269 m3 Transport de terres i runes seleccionades a monodipòsit o centre de
reciclatge, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la
càrrega, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a
15 km inclou canon abocador (P - 204)

7,27 7,000 50,89

TOTAL Capítol (1) 01.02.15.03 4.089,20

Obra 01 Pressupost ESPIRALL 2

Capítol 02 INTERVENCIÓ EN EDIFICIS

euros
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Titol 3 16 INSTAL·LAIONS CONTRA INCÈNDIS

Capítol (1) 03 EDIFICI 2 - E. ASSOCIACIÓ VEÏNS I SALA POLIVALENT

1 EMSB31P1 u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat,
de 210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent
categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament
vertical (P - 183)

8,86 5,000 44,30

2 EM31341K u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 3,5 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment (P - 182)

90,32 1,000 90,32

3 KM31271K u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, d'eficàcia
27A-144B/C, amb pressió incorporada, acabat exteriorment amb
pintura epòxid de color vermell, muntat superficialment (P - 298)

44,74 3,000 134,22

TOTAL Capítol (1) 01.02.16.03 268,84

Obra 01 Pressupost ESPIRALL 2

Capítol 02 INTERVENCIÓ EN EDIFICIS

Titol 3 16 INSTAL·LAIONS CONTRA INCÈNDIS

Capítol (1) 04 EDIFICI 1 - E. CENTRE OBERT I ENTITATS

1 EMSB31P1 u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat,
de 210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent
categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament
vertical (P - 183)

8,86 8,000 70,88

2 EM31341K u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 3,5 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment (P - 182)

90,32 1,000 90,32

3 KM31271K u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, d'eficàcia
27A-144B/C, amb pressió incorporada, acabat exteriorment amb
pintura epòxid de color vermell, muntat superficialment (P - 298)

44,74 1,000 44,74

TOTAL Capítol (1) 01.02.16.04 205,94

Obra 01 Pressupost ESPIRALL 2

Capítol 02 INTERVENCIÓ EN EDIFICIS

Titol 3 17 EQUIPAMENTS

1 EB92U20R m2 Vinil autoadhesiu per rètol de les diferents entitats, col·locat sobre
fulles de vidre fixes de les portes. (P - 107)

116,43 4,480 521,61

2 EAVT138R m2 Cortina tipus Screen, de teixit de fibra de vidre i recobriment de PVC,
amb sistema d'accionament amb cadeneta i guia d'alumini, col·locada
amb fixacions mecàniques (P - 103)

42,18 35,991 1.518,10

3 EAVT139R m2 Cortina tipus Screen, de teixit opac per enfosquir la sala, de fibra de
vidre i recobriment de PVC, amb sistema d'accionament amb cadeneta
i guia d'alumini, col·locada amb fixacions mecàniques (P - 104)

44,50 23,112 1.028,48

TOTAL Titol 3 01.02.17 3.068,19

Obra 01 Pressupost ESPIRALL 2

Capítol 03 CONTROL DE QUALITAT

euros
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1 FFPA0009 pa Partida alçada a justificar en concepte de control de qualitat dels
materials, segons indicacions de la DF.  (P - 0)

800,00 1,000 800,00

TOTAL Capítol 01.03 800,00

Obra 01 Pressupost ESPIRALL 2

Capítol 04 SEGURETAT I SALUT

1 FPA0001 ut Partida alçada de cobrament integre per a la seguretat i salut,
seguretat vial, senyalització abalisament i desviaments provisionals
durant l'execució de les obres, segons l'estudi bàsic de seguretat i
salut del present projecte i indicacions de la Direcció de l’Obra.

Aquesta partida inclou la vigilància permanent de l'obra per evitar en
qualsevol moment la intrusió a l'interior dels edificis, de tal forma que
quedin permanentment protegits. De dia, nit i caps de setmana mentre
l'estat de l'obra ho requereixi. (P - 0)

5.000,00 1,000 5.000,00

TOTAL Capítol 01.04 5.000,00

euros
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NIVELL 4: Capítol (1) Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol (1) 01.01.04.01  INSTAL·LACIONS 4.708,93

Capítol (1) 01.01.04.02  OBRA CIVIL 2.363,87

Titol 3 01.01.04  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I OBRA CIVIL 7.072,80

Capítol (1) 01.02.12.01  EDIFICI 1 - E. CENTRE OBERT I ENTITATS 8.793,95

Capítol (1) 01.02.12.012  EDIFICI 2 - E. ASSOCIACIÓ VEÏNS I SALA POLIVALENT 8.662,16

Titol 3 01.02.12  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 17.456,11

Capítol (1) 01.02.13.04  EDIFICI 2 - E. ASSOCIACIÓ VEÏNS I SALA POLIVALENT 5.315,56

Capítol (1) 01.02.13.05  EDIFICI 1 - E. CENTRE OBERT I ENTITATS 3.056,19

Titol 3 01.02.13  INSTAL·LACIONS D'IL·LUMINACIÓ 8.371,75

Capítol (1) 01.02.14.02  EDIFICI 1 - E. CENTRE OBERT I ENTITATS 30.641,50

Capítol (1) 01.02.14.05  EDIFICI 2 - E. ASSOCIACIÓ VEÏNS I SALA POLIVALENT 10.655,87

Titol 3 01.02.14  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ 41.297,37

Capítol (1) 01.02.15.02  EDIFICI 2 - E. ASSOCIACIÓ VEÏNS I SALA POLIVALENT 644,88

Capítol (1) 01.02.15.03  EDIFICI 1 - E. CENTRE OBERT I ENTITATS 4.089,20

Titol 3 01.02.15  INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS 4.734,08

Capítol (1) 01.02.16.03  EDIFICI 2 - E. ASSOCIACIÓ VEÏNS I SALA POLIVALENT 268,84

Capítol (1) 01.02.16.04  EDIFICI 1 - E. CENTRE OBERT I ENTITATS 205,94

Titol 3 01.02.16  INSTAL·LAIONS CONTRA INCÈNDIS 474,78

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
79.406,89

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

NIVELL 3: Titol 3 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 3 01.01.01  ENDERROC I MOVIMENT DE TERRES 9.324,22

Titol 3 01.01.02  PAVIMENTS 8.744,99

Titol 3 01.01.03  ABASTIMENT I RECOLLIDA D'AIGÜES 2.146,02

Titol 3 01.01.04  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I OBRA CIVIL 7.072,80

Titol 3 01.01.05  JARDINERIA I PLANTACIÓ 3.998,74

Titol 3 01.01.06  MOBILIARI 1.238,99

Capítol 01.01  URBANITZACIÓ PL. DOCTOR BONET 32.525,76

Titol 3 01.02.01  ENDERROC I MOVIMENT DE TERRES 20.221,38

Titol 3 01.02.02  FONAMENTS 7.926,85

Titol 3 01.02.03  ESTRUCTURA 15.757,27

Titol 3 01.02.04  COBERTES 18.352,02

Titol 3 01.02.05  FAÇANES 66.254,28

Titol 3 01.02.06  TANCAMENTS INTERIORS 6.389,58

Titol 3 01.02.07  REVESTIMENTS 14.641,77

Titol 3 01.02.08  PAVIMENTS 11.607,78

Titol 3 01.02.09  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 35.498,91

Titol 3 01.02.10  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ 2.277,19

Titol 3 01.02.11  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 1.708,33

Titol 3 01.02.12  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 17.456,11

Titol 3 01.02.13  INSTAL·LACIONS D'IL·LUMINACIÓ 8.371,75

Titol 3 01.02.14  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ 41.297,37

Titol 3 01.02.15  INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS 4.734,08

Titol 3 01.02.16  INSTAL·LAIONS CONTRA INCÈNDIS 474,78

Titol 3 01.02.17  EQUIPAMENTS 3.068,19

euros



Projecte per a un nou Centre Cívic als equipaments de la pl. Dr. Bonet

RESUM DE PRESSUPOST Data: 30/05/17 Pàg.: 73

Capítol 01.02  INTERVENCIÓ EN EDIFICIS 276.037,64

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
308.563,40

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

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  URBANITZACIÓ PL. DOCTOR BONET 32.525,76

Capítol 01.02  INTERVENCIÓ EN EDIFICIS 276.037,64

Capítol 01.03  CONTROL DE QUALITAT 800,00

Capítol 01.04  SEGURETAT I SALUT 5.000,00

Obra 01 Pressupost ESPIRALL 2 314.363,40

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
314.363,40

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

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

Obra 01 Pressupost ESPIRALL 2 314.363,40

314.363,40

euros
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314.363,40PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................................................................

40.867,2413 % Despeses Generals SOBRE 314.363,40....................................................................................................................................

6 % Benefici Industrial SOBRE 314.363,40....................................................................................................................................18.861,80

Subtotal 374.092,44

21 % IVA SOBRE 374.092,44....................................................................................................................................78.559,41

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 452.651,85€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( QUATRE-CENTS CINQUANTA-DOS MIL SIS-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-CINC
CÈNTIMS )

Antoni Armengol Romagosa, arquitecte.

Vilafranca del Penedès, 30 de maig de 2017                



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ESTUDI  BÀSIC DE  SEGURETAT  I  SALUT A LES OBRES D E CONSTRUCCIÓ 
 
 
Dades de l'obra 

 Tipus d'obra 
PROJECTE DE REFORMA DELS EQUIPAMENTS I PLAÇA DR. BONET – Centre Cívic Espirall 

 Emplaçament 
Plaça Dr. Bonet,   Barri de l’Espirall, Vilafranca del Penedès   

 Superfície àmbit d’actuació 
TOTALS : Sup. Urbanització: 1.370m2     Sup. Equipaments a reformar: 780m2 construïts 

 Promotor 
AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS 

 Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execució 
SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS 

 Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 
SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS 

 
Dades tècniques de l'emplaçament 

 Topografia 
Sol urbà consolidat, Plaça Dr Bonet i entorn. 

 Característiques del terreny: resistència cohesió, nivell freàtic 
El fonament recolza sota del reblert a cota aproximadament – 2,3m respecte la 
superfície. 

 Condicions físiques i d'ús de l’edifici 
 Els dos edificis tenen usos diferents, relatius a equipaments per al barri, centre cívic. 

 Instal·lacions de serveis públics, tant vistes com soterrades 
Hi ha una afectació a una línia de tecomunicacions que es té present en projecte per al seu 
canvi de traçat.  Per la resta no es preveuen altres afectacions a serveis públics. 

  

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compliment del R.D. 1627/97 de 24 d'octubre sobre d isposicions mínimes de seguretat i  
salut a les obres de construcció 
 
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les 
previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i  malalties professionals, així com 
informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els 
previsibles treballs posteriors de manteniment. 
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves 
obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu 
desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual 
s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció. 
 
En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha 
d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i 
complementin les previsions contingudes en el present document. 
 
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de 
Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En 
cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta 
Administració. 
 
Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel 
seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en 
coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores. 
Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-
contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les 
mesures de seguretat i salut a l'obra. 
Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat laboral 
competent, segons model inclòs a l'annex III del Reial Decret. 
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure 
el Pla de Seguretat i Salut. 
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la 
Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels 
treballadors, podrà aturar  l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors. 
 
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de 
les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 

 
 
 
 



 
 
 

 
 
Principis generals aplicables durant l'execució de l'obra  
 

L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits 
en l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" 
durant l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats: 
- El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 
- L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 

condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació 
- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 
- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 

Instal?lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els 
defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors 

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

- La recollida dels materials perillosos utilitzats 
- L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 
- L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de 

dedicar a les diferents feines o fases del treball 
- La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 
- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es 

realitzi a l'obra o prop de l'obra. 
 
Els principis d'acció preventiva  establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 
 
L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord  amb els 
següents principis generals: 
- Evitar riscos 
- Avaluar els riscos que no es puguin evitar 
- Combatre els riscos a l'origen 
- Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels 

llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir 
el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut 

- Tenir en compte l'evolució de la tècnica 
- Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 
- Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització 

del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors 
ambientals en el treball 

- Adoptar mesures que posin per davant la protecció col?lectiva a la individual 
- Donar les degudes instruccions als treballadors 
 
L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de 
seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines 
 
L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que 
hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic 
 



L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no 
temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els 
riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només 
podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les 
dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures 
 
 
Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de 
cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els 
treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, 
l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 
 
Identificació dels riscos.  
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra  establertes 
a l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos 
particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant 
tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres feines. 
S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, 
talls, cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel 
treball que es realitzi. 
A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes 
i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 
Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors 
(reparació, manteniment...). 
 
Mitjans i maquinaria  
- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 

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

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

-  Riscos derivats del funcionament de grues  

-  Caiguda de la càrrega transportada  

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

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

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

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

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

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de materials 

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

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

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Contactes amb materials agressius 



- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Acumulació i baixada de runes 

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

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Cops i ensopegades  

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

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

-- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 

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

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Fallides d'encofrats 

- Fallides de recalçaments 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Bolcada de piles de material 

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

 
Ram de paleta 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de material 

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

 
 
 
 
 



 
 
 
 
Revestiments i acabats 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de material 

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

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

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

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Emanacions de gasos en obertures de pous morts 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobresforços per postures incorrectes 

- Caigudes de pals i antenes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen r iscos especials (Annex II del 
R.D.1627/1997) 
 
- Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, 

per les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o 
l'entorn del lloc de treball 

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

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

- Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 
- Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 
- Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres 

subterranis 
- Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 
- Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 
- Treballs que impliquin l'ús d'explosius 
- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 
Mesures de prevenció i protecció 
Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A més,  
s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines 
de treball. D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la normativa 
vigent. 
Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs 
posteriors (reparació, manteniment...). 

 
Mesures de protecció col.lectiva 
- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i 

circulacions dins l'obra 
- Senyalització de les zones de perill 
- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de 

l'obra com en relació amb els vials exteriors 
- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 

descàrrega 
- Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents 
- Els elements de les Instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants 
- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 
- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control 

de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc 
- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 
- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 
- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, 

edificacions veïnes) 
- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases 
- Utilització de paviments antilliscants.  
- Col.locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 



- Col.locació de xarxat en forats horitzontals 
 
 
 
 
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades 
- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 
- Col.locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes 

 
Mesures de protecció individual 
- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules 
- Utilització de calçat de seguretat 
- Utilització de casc homologat 
- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts 

d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització 
del qual serà obligatòria 

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

- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 
- Utilització de mandils 
- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs amb 

perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire 
 
Mesures de protecció a tercers 
- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada 

s'ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que 
persones alienes a l'obra puguin entrar. 

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

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

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

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
  
Primers auxilis  
Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 
S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de 
traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb 
els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per 
garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
SEGURETAT  I  SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 
 
 
Relació de normes i reglaments aplicables 
(en negreta les que afecten directament a la Construcció) 

Data d'actualització: 12/05/1998 
 
Directiva 92/57/CEE  de  24 de Junio (DO: 26/08/92) 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de construcción 
temporales o móviles 
 
RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97) 

Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción 
Transposició de la Directiva 92/57/CEE 

Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusió d'Estudi de Seguretat i Higiene en projectes 
d'edificació i obres públiques 

 
Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95) 

Prevención de riesgos laborales 

Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions: 

 
RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97). 

Reglamento de los Servicios de Prevención 

Modificacions:RD. 780/1998 de30 de abril (BOE: 01/05/98) 

 

RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo 

 

RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 

En el capítol 1 excloeix les obres de construcció però el RD 1627/1997 l'esmenta en quant a escales de 
mà. 

Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 09/03/1971) 

  

RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe 
riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores 

 
RD 488/97 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de 
visualización 

 

RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos 
durante el trabajo 
 
RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 
durante el trabajo 

 

 

 



 
 
RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual 

 

RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo 

Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de treball 

Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 09/03/1971) 

 

O. de 20 de mayo de 1952  (BOE: 15/06/52) 

Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la Construcción 

Modificacions: O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53) 

O. de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66) 

Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956 

 

O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art.  66º a 74º (BOE: 03/02/40) 

Reglamento general sobre Seguridad e Higiene 

 

O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 29 1º y Anexos I y II  (BOE: 05/09/70; 09/09/70) 

Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y cerámica 

Correció d'errades: BOE: 17/10/70 

 
O. de 20 de septiembre de 1986  (BOE: 13/10/86) 

Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio de 
Seguridad e Higiene 

Correcció d'errades: BOE: 31/10/86 

 

O. de 16 de diciembre de 1987  (BOE: 29/12/87) 

Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su cumplimiento y 
tramitación 

 

O. de 31 de agosto de 1987  (BOE: 18/09/87) 

Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado 

 

O. de 23 de mayo de 1977  (BOE: 14/06/77) 

Reglamento de aparatos elevadores para obras 

Modificació: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81) 

 

O. de 28 de junio de 1988  (BOE: 07/07/88) 

Intrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de elevación y Manutención 
referente a grúas-torre desmontables para obras 

Modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90) 

O. de 31 de octubre de 1984  (BOE: 07/11/84) 

Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto 

 
O. de 7 de enero de 1987  (BOE: 15/01/87) 

Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto 

 

RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89) 

Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo 

 



 
 
 
O. de 9 de marzo de 1971  (BOE: 16 i 17/03/71) 

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo 

Correcció d'errades: BOE: 06/04/71 

Modificació:  BOE: 02/11/89 
Derogats alguns capítols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, RD 
773/1997 i RD 1215/1997 

 

O. de 12 de gener de 1998  (DOG: 27/01/98) 

S'aprova el model de Llibre d'Incidències en obres de construcció 
 

Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglam entarias para distintos medios de 
protección personal de trabajadores  
 
- R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metálicos 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores 

Modificació: BOE: 24/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de electricidad 

Modificació: BOE: 25/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra riesgos 
mecánicos 

Modificació: BOE: 27/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de maniobras 

Modificació: BOE: 28/10/75              

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección personal de vias 
respiratorias. Normas comunes y adaptadores faciales 

Modificació: BOE: 29/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de protección personal de vias 
respiratorias: filtros mecánicos 

Modificació: BOE: 30/10/75 

-  R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de protección personal de vias   
respiratorias: mascarillas autofiltrantes 

 Modificació: BOE: 31/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de protección personal de vias 
respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoníaco 

Modificació: BOE: 01/11/75 

- Normativa d'àmbit local (ordenances municipals) 

 

 

 

 

Vilafranca del Penedès, maig 2017 
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